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UDAL AZOKAN LIBRE DAGOZAN POSTUAK ENKATE BIDEZ ESLEITZEKO 
OINARRIAK 

Xedea 

Bermeoko udalerrian, Udal Azokan libre dagozan postuak enkante bidez 
esleitzea da deialdi honen xedea. 

Libre dagozan azokako postuak, 3 modulu moetatan sailkatzen dira: 

 Lehenengo modulu moetea pertsianeagaz ixten diran 9m2-ko postu 
f inkoak dira.  Hutsik dagozanak honeek dira: 1, 2, 5, 8, 9 eta 10 
zenbakidunak barruan eta 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35 eta 36 
zenbakidunak kanpoan. 

 Bigarren modulu moetea eskaileren azpian dagozan postu f inko 2: 38 
eta 39 zenbakidunak (biak kanpoan) 

 Hirugarren modulu moetea, metalezko mahai f inkoak.  Hutsik 
dagozanak honeek dira: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14 eta 15 
zenbakidunak. 

Emakida jabetza eskubidea salbu eta hirugarrenen kalte barik emongo da.  

Udal Azokako ezaugarriak 

 Izena: " BERMEOKO UDAL AZOKA" . 

 Kokapena: Zubiaur tar Kepa 26-28 

 AIdizkakotasuna: Egunerokoa, egun hori jaia ez bada.  

 Ordutegia (zamalanak): Saltokietako t itularrak eta euren enplegaduak, 
jentearentzako saltokia zabaldu baino ordubete lehenago sartu 
daitekez Azokara eta ordubete geroago urten.  

 Ordutegia (salmentea): Azokea 7:30etan zabaltzen da eta 20:30etan 
ixten da.  Salmenta aukerea, beraz,  8:30etik 19:30era. 

Emakidearen iraunaldia 

Enkante honen xede dan emakidearen iraunaldia 30 urtekoa da. Epe hau 
luzaezina da. 

Epea amaituta emakidadunek postuak libre itzi beharko dabez eta Udalaren 
eskura ipiniko dabez, egoera onean eta garbi, eta egindako obrak edota 
hobakuntzak, udalaren t itularitatera pasatuko dira ez bada eramangarriak 
dirala ezelako obra edo apurketa egin barik. 

Horrela egingo ez balitz, udalak kaleratze administrazioa bideratzeko 
ahalmena eukiko dau eta, behin kaleratzea exekutatu, postuan geratzen 
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diran ondasun eta hobakuntzak udalaren t itularitatera pasatuko dira, bardin 
eramangarriak izan zein ez. 

Lizitazino prezioa (kanona): 

Lizitazino Prezioak, honakoa da:  

1 modulua 300 € urte bakotxeko. 

2 modulua 262,96 € urte bakotxeko. 

3 modulua 123,46 € urte bakotxeko. 

Hori horrela, ENKANTE PUBLIKOA, prezio horretat ik hasita gorantz egingo 
da, eta eskaintzarik abantailatsuenari eta Bermeoko Udalarentzat etekinik 
handiena suposatuko dauenari adjudikatuko jako. 

Ondasun multzo bakotxean, preziorik altuena eskaintzen dauenak 
lehentasuna eukiko dau multzo horretako zein postu gura dauan 
aukeratzerako orduan. Beraz, eskainitako prezioen arabera f inkatuko da 
aukeratzeko hurrenkerea. 

Adjudikazino formea 

Kontratu hau ENKANTE PUBLIKO bidez esleituko da eta, bardinketarik 
egongo balitz, zozketa bidez erabagiko litzateke. 

Adjudikazino erispideak. 

Esleipen modua enkantea danez, prezioa bakarrik hartuko da kontuan 
adjudikazinoa egiteko orduan. 

Eskariak aurkezteko baldintza orokorrak.  

1.-  Jagokon jarduera ekonomikoa gauzatzeko gaitasun teknikoa eta 
materiala izatea.  (Prestakuntzea, elikagaien manipulazino arloko 
formazinoa, inbertsinoei aurre egiteko baliabide ekonomikoak …) 

2.-  Bermeoko Udalagaz, legezko errekurtsoaren zain ez dagoan 
ezertariko zorrik ez eukitea. 

3.- Foru Ogasunagazko zerga betebeharrak eta Gizarte 
Segurantzeagazkoak egunean eukitea. 

Proposamenak aurkeztea 

Baldintza pleguak eta ganerako dokumentazinoa berh@z bulegoan aztertu 
eta eskuratuko dira, ordutegi honetan: Goizez 8:30etat ik 14:30etara arte, 
astelehenetik barikura, eta 10:00etat ik 13:00etara arte, zapatuetan. 

mailto:berh@z
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Arratsaldez 16.30etat ik 19:00etara (mart itzen eta eguenetan bakarrik). 
Deialdia egiten dan egunetik lizitazino data egunera arteko epea egongo da 
dokumentazinoa aztertu eta eskuratzeko. 

Proposamenak Udalaren Erregistro Orokorrean (berh@z bulegoan) 
aurkeztuko dira hamabost laneguneko epean, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 
deialdiaren iragarkia publikatu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.  

Proposamenak aurkezteko epea amaituta, mahaiak, A gutunazala zabalduko 
dau eta, inolako akats materialik aurkituko baleu, hiru (3) laneguneko epea, 
ez gehiago, emongo dau, egoki ikusten badau, parte hartzaileak akatsak 
zuzendu daizan. 

B gutunazalak, mahaiak f inkatutako egun eta orduan zabalduko dira.  Horren 
barri emongo jake parte-hartzaileei telefonoz edo e-mail bidez, ekintza 
publiko horretan parte hartzeko aukerea izan daien.  

Mahaiaren osaketa 

Mahaia kide hauekin osatuko da: 
 

Lehendakaria: Irune Ormaetxea Legarreta and., sail arduraduneko zinegotzi 
delegatua (bere ordez, Idurre Bideguren Gabantxo and.) 
 
Kideak: Jurdana Uriarte Lejarraga and., Udaleko idazkari orokorra (bere ordez,  
Karmele Muñoa Arrigain and.), Edurne Urrut ia Uriante and., Udal kontu 
hartzailea (bere ordez, Idurre Basterretxea Altonaga and.), Karmele Muñoa 
Arrigain and. Administrazino Orokorreko teknikaria (bere ordez, Ainara 
Etxebarria Agorria and.), eta Nere Mintegi Elorraiga and. sail arduraduneko 
teknikaria (bere ordez, Iraide Egireun Goiri and.)  
Idazkaria: Agurtzane Aiestaran Ormaza and. sail arduraduneko administrari 
laguntzailea (bere ordez, Iraide Egireun Goiri and.). 

Dokumentazinoa eta onarpena 

Eskaintzaileak, gutunazal itxi bi aurkeztuko dauz ondorengoa agerturik: 
“ Bermeoko Azokako postuen esleipenerako enkantean parte hartzeko 
proposamena”  izenburua; lizitatzailearen edo horren ordezkoaren izena be 
agertuko da. 

“ A”  GUTUNAZALA: 

 “ Dokumentazino Orokorra”  azpi-izenburua eukiko dau eta, gutunazal 
honetan, ondorengo dokumentuak sartu beharko dira:  

-Proposamena sinatzen dauenaren NANa. 

-Pertsona juridikoa bada, Soziedadearen Konstituzino Eskriturearen 
kopia baimendua, edo notaritzako test igantzea, edo behar dan moduan 
legeztatutako fotokopia, eta proposamena sinatzen dauenaren alde 

mailto:berh@z
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emondako ahalmen nahikodun ahalordea edo test igantza notariala, Merkatal 
Erregistroan inskribaturiko bataren eta bestearen dokumentu bateratu bat.  

-Ogasunazko betebehar guztiak ordainduta eukitearen Lurraldeko 
ziurtagiria. 

-Gizarte Segurantzeagaz betebehar guztiak ordainduta eukitearen 
ziurtagiria.  

-Enkantean parte hartzeko debekurik ez izatearen aitorpena (2. edo 3. 
Eranskina). 

-Erantzukizunpeko aitorpena, honakoak aitortuz (4. Eranskina): 

 

a) Ezarritako baldintzak beteten dabezala. 

b) Jarduerearen hasieratik bertat ik hori egiaztatzen daben agiriak 
izango dabezala, eta jarduera garatzeko legediak ezartzen 
dauzan baldintza guzt iak beteko dabezala. 

c) Baimena indarrean dagoan bitartean beteko dabezala. 

d) Elikagaiak saltzeko asmoa euki ezkero, elikagaiak saltzeko 
araudiak ezarten dauzan baldintza guztiak beteten dauzala, 
elikagaien manipulazino arloko formazinoa besteak beste. 

“ B”  GUTUNAZALA:  

Eskaintza ekonomikoa, Baldintza honen azkenean erantsitako proposamen 
ereduaren arabera, postua eskuratzeko eskaintzen dan kantidade zehatza 
ezarriko da (1. Eranskina).  

Aitatutako dokumentuak ez aurkezteak, edota, aurreko atalean 
aurreikusitakoa zehatz ez beteteak, eskaintzea ez onartzeko zioa emongo 
dau, Herri Administrazinoen Prozedura Administrat ibo Orokorra arautzen 
dauan 39/2015 Legearen 68. art ikuluan xedaturikoan izan ezik. 

Adjudikazinodunak, 15 eguneko epe barruan jakinarazo beharko dauz sortu 
daitekezan ezgaitasun eta bateraezintasunak.  

Prozedurea. 

Proposamenak zalbadu eta, gehienez, hilabeteko epean, jagokon udal 
organoak, postuen esleipena egingo dau.  

Adjudikazinoa egin ondoren, adjudikazinoduna, horren jakinarazpena hartu 
eta ondorengo egunetik hasita, honetara dago behartuta: hamabost 
laneguneko epean, emakida kontratua sinatzera. 
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Parte-hartzaileari egotzi leikiozan kausak dirala medio, aurreko klausuletan 
azaldutako dokumentuetariko edozein falta, edo osotu barik dagozalako 
kontratua formalizatu ezin izango balitz, administrazinoak, interesatuari 
audientzia emon eta gero, hori suntsitzea erabagiko leuke. 

Kontratua suntsiarazten dan kasuan, adjudikazinoa baliogabe geratuko da.  

Kausak ez balira esleipendunari egoztekoak, Administrazinoak luzatu egingo 
leuke idazki arrazoituaz, adjudikazinodunari epe barria jakinarazota, honek 
inondik be ezin izango leuke ezarritako eperik gainditu, tratatzen dan 
kausaren ondorioz galduta gertatu daitekeen denpora berbera. 

Kontratuaren formalizazinoagaz batera, adjudikaziodunak Plegu honegaz bat 
datorrenaren adostasuna sinatuko dau. Dokumentu hau eta adjudikatutako 
eskaintzen ezaugarriek, kontratuzko izaerea eukiko dabe. 

Bermeak 

Parte hartzaileek 100 euroko behin-behineko bermea jarri behar dabe 
enkante honetan parte hartzeko. Esleipen proposamena egin eta gero, diru 
kopuru hori itzuli egingo da. Halanda guzti be, behin-behineko bermea 
mantendu egingo da, proposamenean agertzen dan parte hartzaileari 
adjudikatzeko erabagia hartu arte.  

Esleipena egin orduko euren proposamena beste arrazoi barik atzera egiten 
badabe bermea galtzeko zioa izango litzateke. 

 Bermeak itzultzea 

Fidantzea, behin betiko adjudikazinoa egin ondoren itzuliko jake lizitatzaileei, 
adjudikaziodunari izan ezik, honeri jagokon emakida kontratua sinatu eta 
ondoren itzuliko jako. 

Esleipendunak emakida kontratua sinatzeari uko egingo baleutso, bermea 
galtzeko zioa izango litzateke. 

Udal emakidearen agiria. 

Emakida kontratua formalizatzeaz gain, udalak postuen emakida agiria 
emongo dau, ondorengoa jasoko dauena espresuki: 

- Emakidearen t itularraren eta bere izenean aritzeko baimena daukan 
edo daukien pertsona edo pertsonen identif ikazinoa. 

- Kokagune eta postuaren zenbakia. 

- Baimendutako produktuak edo jarduerea. 

- Jarduerea garatzeko ordutegia. 

- Okupatuko dan/diran modulua/k. 
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- Instalakuntzearen berezitasunak. 

Esleipendun guztiei nortasun txartel bat emango jake, ondorengoa jarrita: 

- Titularra eta baimendutako pertsonak balegoz - identif ikazinoa. 

- Saltzeko baimenaren balio epealdia. 

- Baimendutako produktuak. 

- Saltokiaren zenbakia. 

Identif ikazino hau beti izango dau erakusgai, udal aginteak eskatuz gero. 

 

Emakidadunaren eskubideak eta betebeharrak. 

Bermeoko Udal Azokearentzat barruko Udal Araudiaren Ordenantzaren 
arabera, honako honeek izango dira t itular eta saltzaileen eskubide eta 
betebeharrak:   

Eskubideak 

- Emakidadunak diranak hartuko dira t itular modura. Saltzaile lez, t itularrak 
izan edo ez, salmenta jardueran ari diranak hartuko dira.  

- Euren jarduerea, ezarritako eran burutzeko beharrezkoak diran zerbitzu 
publikoko ondasunak erabilteko eskubidea izango dabe saltokietako 
t itularrek. 

- Salmentak eskudiruz egingo dira. Azokan bertan lehen erositako zeozer 
ordaindu ez badau erosleak, saltzen ari dan salgaiaren salmentea ukatu 
leikio saltzaileak. 

Betebeharrak 

-Behartuta egongo dira saltzaileak: 

a) Saltzen dauzan gai guztien prezioa agertzen dauen taulatxu bat 
ipinten jendaurrean. 

b) Saltzeko erakutsita daukan bariedade bakotxari jagokon prezioa 
jarri beharko dau; salgai bakotxari kiloko, lit roko, dozenako edo piezako 
prezioa adierazten dauen txartel edo banderatxo bat jarririk, art ikuluaren 
sailkapenagaz batera. 

c) Janariak erabili ahal izateko formazinoa izatea. 

-Behartuta egongo dira t itularrak: 
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1. Bai pertsonalki edota lehen graduko senide bitartez, saltokia okupatzera, 
Araudi honek ezarritako baldintzetan, ez bada enpresa bat dala. Kasu 
honetan, enpresearen langileak egon dira saltokian. 

2. Udalak onartuta daukazan eskubideak, tasak edo prezio publikoak 
ordaintzea. 

3. Adjudikatutako postuetan edozelako obra edo instalakuntzea egiteko udal 
lizentzia lortzea. 

4. Saltzen diran art ikulu edo art ikuluen izakin guztiak begi-bistan izatea. 
Ezin izango dabe, beraz, gordeta, aukeratuta edo bereiztuta euki euretariko 
zati bat. Izozkailuan dagozanak be saltzera ipintea agindu leike udalak. 
Saltokian dagoan guztia saltzeko dagoala ulertuko da, «salduta» leku agirian 
ez badakar. 

5. Saltzaileak euren artean, bezeroakaz eta baita Azokan lan egin behar 
daben udal funtzionarioakaz portaera ona izango dabe. 

6. Garbitasunik handiena izango dabe eta bezeroek salgaiak eskuartean ez 
erabilten ahaleginduko dira. 

7. Udal ordezkariari edota udal albaitariari edo honeek izendatutako 
pertsonei erakutsiko deutsiez saltzeko daukiezan salgai guztiak, armairu, 
hozkailu edo ontzietan dagozanak be bai. Ezin izango dabe ikuskapenaren 
aurka egin ez eta, diktamena egin ondoren, herriaren osasunarentzat 
kaltegarri lez aitortuak diranak kentzearen aurka be ez. 

8. Baimendutako t itularrek eta bertan arituko diran langileak, ahal dan 
neurrian, euskaldunak izango dira, agurra eta  lehenengo berbea euskeraz 
izango dira, eta euskeraz normaltasun osoz jarduteko gaitasuna izango 
dabe. Izan be, euren lan hizkuntzea euskerea izango da, eta  zerbitzua be 
euskeraz emongo dabe, beti be bezeroak euskerea ez dan beste 
hizkuntzaren bat aukeratzen ez badau. 

Saltokiaren t itutalarrak euskeraz ez jakitekotan be, agurra bet i izango da 
euskaraz. 

9. Saltokian errotulurik ipintekotan, euskeraz ipiniko dira. Horrezaz ganera, 
Azokako errotuluen bateratasuna gordeteko ezaugarriak be bete beharko 
dira. 

Errotulua ipinteagait ik diru-laguntzak izango dauz emakidadunak Errotuluak 
Euskeraz ipinteko Diru-laguntzak arautzen dauzan Ordenantzeagaz bat 
etorrita.  

10. Saltokietan salgaiak identif ikatzeko, Bermeoko Udal Azokearen barru 
Araudiaren 21. art ikuluan zehazten diran taulatxuak, txartelak eta 
banderatxuak euskeraz idatzita egongo dira. 
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11. Aurreko puntuan ezarritakoaz gain, saltokian zein saltokit ik kanpo ipini 
beharreko edozein iragarki, ohar, abisu... euskeraz ondo idatzita egongo 
dira. Eta, beste hizkuntzaren batean idatzi behar izatekotan, euskerazko 
testuari lehentasuna emongo jako, euskerazko testua bi aldiz handiago 
idatziz. 

12. Jarduerearen publizidaderik egitekotan, euskeraz egingo da.  

13. Udaleko Euskera Sailak aholkularitzea eta baliabide teknikoak eskainiko 
deutsoz emakidadunari, bere ohiko jardunean euskerearen erabilera egokia 
ziurtatzeko beharrezkoa dauenean. 

14. Udalak  saltokiaren t itularragaz izango dauzan  hartu-emonetan 
euskerea erabiliko dau, idatzizkoan zein ahozkoan. 

15. Erosketearen frogagiri lez albarana izatea, eroslearen izena, erositako 
art ikuluak, prezioa, neurketa unidadea eta egunagaz.  

16. Saltzeko erakutsita daukien bariedade bakotxari jagokon prezioa jarri 
beharko deutsie; salgai bakotxari kiloko, lit roko, dozenako edo piezako 
prezioa adierazoten dauen txartel edo banderatxu bat jarririk, art ikuluaren 
sailkapenagaz batera. 

17. Betebehar guztiak, bai f iskalak eta bai laboralak beteta eukitea, baita 
jarduera garatzeko legediak agintzen dauzan bestelakoak. Jarduera 
garatzeko beharrezko baimenak eskuratuta eukiko dabez eta jarduerak 
irauten dauan uneoro egunean mantendu beharko dabez.  

Emakidea iraungitzea. 

Postuen ganeko emakidea iraungiko da: 

a) Emakidearen Epea amaitzean. 

b) Titularrak uko egitean. 

c) Titularra hil edo enpresea desegitean. 

d) Emakidea galtzea eragin dauen zigorra emon dalako, udal 
Ordenantzagaz bat. 

e) Udalari jarritako legezko errekurtso barruan ez dagoan prezio 
publikorik/tasarik ordaindu barik izateagait ik. 

f) Emakidea lortzeko eskatu diran baldintza guztiak edo bataren bat 
galtzean. 

Emakidea iraungitzea, eskudun udal organoak hartutako erabagi bidez 
egingo da, interesdunari aurret iaz hamabost (15) laneguneko epearen 
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barruan aurret iazko audientzia emon eta gero, ez bada a), b) eta c) 
kasuakait ik iraungitzen dala.      

Bermeon, 2018ko ekainaren ……an 

 

ALKATEA 

Idurre Bideguren Gabantxo 
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1. ERANSKINA 

 
................................................................................................................. 
jaun/andereak, .................................ko ........................................... kalean, 
............ zenbakian bizi danak, ………………  telafono zenbakia eta 
............................. zenbakidun  NANa daukanak, bere izenean edo/eta 
........................................................ Enpresearen ordezkari lez, eta 
........................ko ……………………………………… kalean, .............. zenbakian 
helbidea dauanak, .................................... telefono zenbakia, eta 
............................... ............ IFZ daukanak Klausula Administrat ibo Part ikularren 
Pleguan aurreikusitako eran kreditatzen dodana, zera adierazoten dot: 
 
 
 1.- Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkiaren bidez, ENKANTE 
PUBLIKO eran deialdia ezagutu ahal izan dodala, Udal Azokako postuak 
eskuratzeko. 
  

 2.- Enkate honen oinarriak jasoten dauzan agiria aztertu eta ezagutzen 
dodala. 
 
 3.- Ados nagoala eta, borondatez, horren esku geratzen nazela eta 
aurrekoa, oso-osorik eta aldaketa barik onartzen dodala. 
 
 4.- Eskuratu gura dodan postuan, egin gura dodan instalakuntzea, jarduerea 
edo salmentea, honakoa 
dala:………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 

5.- Nire kontura egongo diran langile edo bazkideen izen-abizenak, helbidea 
eta NAN zenbakia (Pertsona juridikoen kasuan bakarrik):  

- 
- 
- 
 
6.- Modulu moeta hone(e)tan daukadala interesa: (Aukerak: lehenengo 

moetea, bigarren moetea eta hirugarren moetea). 
 
Aitatutako emakidea eskuratzeko honako kopurua ordaintzeko eskaintzea egiten 
dodala (jarri prezioa zenbakiz eta hizkiz). 
 
……………................. € (letratan: 
………………………………………………………………………..................) urteko.*  
 
* Kontraesanik egon ezkero, letratan ipinitako kopurua hartuko da kontutan.  
* Postu mota batera baino gehiago aurkeztu ezkero, moeta bakotxeko eskaintzen dan konpurua 
zehaztu, bai zenbakietan bai letratan. 

 
 
Bermeon, 2018ko …………………….(a)ren …………….(e)an 
 
IZENPEA 
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2. ERANSKINA 

 
 
............................................................. jaun/andreak, 
................................... zenbakidun NANa daukanak, eta helbidea 
............................................................ dauanak:  

 
 

AITORTZEN DAU 
 
 

Ez daukala enkante honetan parte hartzeko ezelako debekurik. 
 

 
Eta horrela jasota geratu daiten, aitorpen hau egiten dot:  

 
..............................................n 2018ko ......................... (a)ren 

..........(e)an 
 
 
IZENPEA: 
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3. ERANSKINA 
 

 
 

............................................................. jaun/andreak, 

................................... zenbakidun NANa daukanak, 

........................................... Enpresearen 

................................................ lez eta  

.................................................................. bulegoak helbide honetan 
daukazanak: 
 
 

AITORTZEN DAU 
 

 
Ez berak, ez ordezkatzen dauen enpreseak, ezta enpresearen Gobernu 

Organoa osatzen daben pertsonek be, ez daukiela enkante honetan parte 
hartzeko ezelako debekurik. 

 
Eta horrela jasota geratu daiten, aitorpen hau egiten dot :  

 
 
..............................................n 2018ko ......................... (a)ren 

..........(e)an 
 
 

IZENPEA 
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4. ERANSKINA 
 

 
 

............................................................. jaun/andreak, 

................................... zenbakidun NANa daukanak, 

........................................... Enpresearen 

................................................ lez / bere izen eta ordezkaritzan, 
helbidea hemen daukana …………………………………: 
 
 

AITORTZEN DAU 
 

1. Enkante honetako oinarrietan ezarritako baldintzak beteten 
dauzala. 

2. Jarduerearen hasieratik bertat ik hori egiaztatzen daben agiriak 
izango dabezala (JEG zergan altea emonda, e.a) 

3. Emakida indarrean dagoan bitartean baldintza guztiak beteko 
dabezala. 

4. Elikagaiak saltzeko asmoa euki ezkero, elikagaiak saltzeko 
araudiak ezarten dauzan baldintza guztiak beteko dabezala 
jarduereagaz hasi orduko, elikagaien manipulazino arloko 
formazinoa besteak beste. 

5. Jarduera garatzeko legediak eskatzen dauzan baldintzak beteko 
dabezala uneoro eta beharrezko baimenak eskuratu eta 
mantenduko dabezala emakidak irauten dauan denbora guztian 
zehar. 

 
Eta holan jasota geratu daiten, aitorpen hau egiten dot :  

 
 
..............................................n 2018ko ......................... (a)ren 

..........(e)an 
 
 

IZENPEA 
 
 

 
 


