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VISESAK –B-091- BILBOKO KRUG AUZUNEAN ETXEBIZITZA ELKARRI ATXIKIAK 

ENKANTE BIDEZ ESLEITZEKO BALDINTZA-AGIRIA.  – 2019KO MAIATZA- 
 

VISESAK ( VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S. A. / EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, E.A.) BILBOKO 

SANTIAGO-KRUG AUZUNEAN ETXEBIZITZA ELKARRI ATXIKIAK (ENTRAMBASAGUAS, 2-12) ENKANTE 

SISTEMAREN BIDEZ ESLEITZEKO BALDINTZA-AGIRIA.  

 

 

 

LEHENENGOA.- XEDEA  

 

Baldintza-agiri honen xedea da “VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A./ EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, E.A.” 

Sozietate Publikoak deituriko enkantea eraendu behar duten baldintzak arautzea, BILBOKO ENTRAMBASAGUAS 2 

ZK.AN ETA BASURTU-KRUG-EKO 12 ZK.AN SUSTATURIKO 2 ETXEBIZITZA ELKARRI ATXIKI esleitzeko. Deialdi honen I. 

eta III. eranskinetan bildu dira. 

  

BIGARRENA.- LIZITAZIOAREN PREZIO TIPOA 

 

Enkantean jarri beharreko bi etxebizitzetako edozeinetarako I. eranskinean aipaturikoa da lizitazioaren prezio tipoa, 

eta berehala baztertuko dira prezio hori beheratzen duten proposizioak. 

 

HIRUGARARENA.-  GAITASUNA 

 

Pertsona fisikoek aurkez ditzakete eskaintzak. 

Beren izenean eta eskubidean parte har dezakete, edo horretarako emandako notario-ahala duen beste pertsona 

batek ordezkatuta.  

 

LAUGARRENA.- PROPOSAMENAK AURKEZTEKO TOKIA, MODUA ETA EPEA 

 

TOKIA:  Proposamenak eskura aurkeztu beharko dira, notarioaren bulegoan:  

• Bilbon:  Juan Benguria Cortabitarte jaunaren notaria, Gran Via, 31-3. 

• Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 13:00etara goizez, eta arratsaldez astelehenetik ostegunera, 

16:00etatik 18:00etara.  

 

EPEA:  astelehenetik ostiralera, 2019ko maiatzaren 6tik 2019ko maiatzaren 28ko 13:00etara. 

 

MODUA: bi gutun-azal itxitan, bakoitzak honako izenburu hau duela: “BILBOKO KRUG-BASURTU (B-091) AUZUNEKO 

ETXEBIZITZA ATXIKIA ESLEITZEKO ENKATEAN PARTE HARTZEKO PROPOSAMENA“ 
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 “A” hizkia duen gutun-azala, izenburu honekin: “GAITASUNA”. Hauexek aurkeztuko dira:  

• Lizitatzailearen edo ordezkariaren nortasun agiri nazionalaren kopia. 

• Ahalordearen eskritura publikoaren fotokopia, ordezkaritzaren bidezko jarduketa bada. 

 

 “B” hizkia duen gutun-azala, azpititulu honekin: “PROPOSAMENA”. Hauexek bilduko ditu:  

• I. eranskinean adierazitako fidantza-bermearen kontuan ordainketa egin izanaren egiaztagiria. 

• II. eranskinean zehazturiko ereduaren araberako proposamean, eta entitatea eta kontuaren zenbakia 

adieraziko dira, esleipenduna gertatuz gero bertan egiteko fidantza-bermearen itzulketa.  

 

BOSGARRENA.-   FIDANTZA (BERMEA) 

 

Enkantean parte hartzeko, lizitatzaileek “VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. / EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, 

E.A.”ren edozein kontu korrontetan ordainketa egin behar du aurretik, hain zuzen ere 1.000 € II. eranskinean 

agertzen den Krug-eko etxebizitza atxikirako.  Lizitazioaren prezio tipoaren fidantza edo berme gisa ordaindu 

behar dira diru-kopuruak, BEZik gabe, eskainitako elementuari dagokionez, eskainitako prezio osoaren ordainketa 

bermatzeko. Berehala baztertuko dira ordainketa hori egin izana egiaztatzen duen agiria aurkeztu ez duten 

eskaintzak. 

• Kutxabank          ES05 2095 0611 00 9112501872 

• Caja Laboral-Euskadiko Kutxa    ES93 3035 0012 79 0120062038 

 

SEIGARRENA.-  GUTUN-AZAL ITXIAK IREKITZEA ETA ESLEITZEA 

 

2019ko maiatzaren 29an, gutun-azal itxiak irekiko dira modu pribatuan aipaturiko notarioaren aurrean. 

Aurkezturiko dokumentazioa egiaztatzean datza ekitaldi hori, eta gutun-azal itxiak aurkeztu dituzten pertsonen 

nortasunaren eta elementurako eskainitako prezioaren akta egingo da, esleipenik egin gabe. 

 

Ondoren, eskaintza guztien notario-lekukotasuna VISESAren sozietate egoitzan jaso ondoren, baldintza-agiri 

honetako I. eranskinean agertzen diren etxebizitzak behin-behinean esleitu eta jakinaraziko dira.  

 

Jakinarazpen horretatik hasita gehienez 60 egun balioduneko epearen barruan, eta lizitatzaileak adierazitako eran, 

parte hartzeko eskaturiko fidantza itzuliko da, lizitatzaile adjudikaziodunari dagokiona izan ezik: salerosketako 

kontratua eskritura publiko formalizatu arte atxikiko da. 

 

ZAZPIGARRENA.- ESLEITZEKO ARAUAK 
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Arau hauek bete beharko ditu esleipenak: 

A) Baztertu egingo dira prezio tipoa estaltzen ez duten proposizioak, edo eredua betetzen ez dutenak edo Baldintza-

agirian eskaturiko dokumentazioa eta fidantza ordaindu izanaren frogagiria biltzen ez dutenak. 

B) VISESAk behin-behinean esleituko dio lizitazioaren prezio tipoa gainditzen duten prezioetatik altuena eskaintzen 

duen izangaiari.  

 C) Baldintza teknikoetan gerta litezkeen berdinketak behin betiko ebatziko dira VISESAren sozietate egoitzan 

egingo den zozketaren bidez. 

D) Galarazita dago errematea hirugarrenei lagatzea. 

E) 2 etxebizitzetako bat bakarrik aukeratu daiteke, eta ezin izan daiteke bi etxebizitzen titularra edo baterako 

titularkidea. 

F) Eskaintza bakarra pertsona eta/ edo familia-unitate bakoitzeko. 

G) Eskaintza ekonomikoa BEZik gabe aurkeztuko da. 

H) Soilik pertsona fisikoak aurkez daitezke. 

 

ZORTZIGARRENA.- ESKRITURA FORMALIZATZEA ETA PREZIOA ORDAINTZEA 

 

VISESAk esleipena jakinaraziko dio interesdunari, jaso izanaren agiria izango duen posta egiaztatuaren bidez eta 

salerosketako kontratura formalizatzeko eguna eta ordua ezarriko dira. Horretarako, 15.000 € ordainduko dira, gehi 

BEZa. Esleipen hori eskritura publiko bihurtuko da 3 hilabeteko epean, kontratua izenpetzen denetik hasita. 

 

Salerosketako eskritura publikoa sinatzean, etxebizitzaren lizitazioaren gainerako prezioa ordainduko da, gehi BEZa.  

Fidantza (bermea) lizitazio preziotik deskontatuko da salerosketako kontratua formalizatzean. 

 

Etxebizitzako salerosketako gastu guztiak (zergak, erregistroko gastuak eta abar) erosle esleipendunaren kontu 

izango dira. Gainbalioa saltzailearen kontura izango da, VISESAren kontura alegia. 

 

VISESAK salerosketako kontratua emango du, baita salerosketako eskritura publikoa ere, soil-soilik aurkezturiko 

dokumentazioan agertzen den esleipendunaren alde. 

 

BEDERATZIGARRENA.-  SALMENTAREN BALDINTZAK 

 

Bilboko Krug auzuneko (Basurtu) Entrambasaguas kaleko 2 eta 12 zenbakiekin identifikaturiko etxebizitzen 

salmenta enkante sistemaren bidez esleitzeko, baldintza bat bete beharra dago: baldintza-agiri honetako klausula 
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guztiak argi eta garbi onartu beharra eskaintza aurkezte hutsarekin, eta bereziki salerosketako kontratuan ere 

bilduko diren honako hauek: 

A) Banaketa eta elementu lotuak, obra berriaren deskribapena: 

BIGARREN ETXEBIZITZA.- Bigarren lursaila, eraikuntzako ilararen edo blokearen barruan kokatua. Guztira 

ehun eta berrogei metro eta hirurogeita zortzi dezimetrokoa (140,68 m2).  

Muga hauek dira: sarrerako eskuinaldean, lehen lursaila, zeinaren barruan kale bereko lehen etxebizitza 

atxikia kokatuta dagoen; ezkerraldean, hirugarren lursaila, zeinaren barruan kale bereko hirugarren 

etxebizitza kokatuta dagoen; atzealdean, erantsitako bere lorategiaren bitartez, eraikitzeko eremu librea; 

aurrealdean, erantsitako bere aurreko patioaren bitartez eta bertan sartzeko burdinazko atakaren bitartez, 

eraikuntzak dituen bi blokeak bereizten dituen barruko kale sortu berriarekin.   

Lursail horren barruan, eraikuntza hau dago:  

FAMILIA BATEKO ETXEBIZITZA ATXIKIA, BILBO Hiribilduko ENTRAMABASAGUAS ESTARTA kaleko BI 

zenbakia duena.  

Honelaxe dago banatuta:  

a) Sotoko solairua (-1), gutxi gorabehera berrogeita hamazazpi metro eta hirurogeita hamalau metro 

dezimetroko azalera eraikia duena (57,74 m2), errodadurako barneko bideak barne; honelaxe dago banatuta 

eremu itxian: gune pribatuan sartzeko atartea, trastelekua eta beheko solairuan sartzeko eskailera eta bi 

ibilgailu aparkatzeko bi garaje plaza, 3 eta 4 zenbakiekin adieraziak.  

b) Beheko solairua (0), eguneko gunea izateko, gutxi gorabehera hirurogeita hiru metro eta hogeita hamalau 

zentimetro koadroko azalera eraikia duena (63,34 m2); honelaxe dago banatuta: esekilekua, atartea, komuna, 

sukaldea, egongela-jantokia eta sotoko solairuan eta lehen solairuan sartzeko eskailera.  

c) Goiko lehen solairua (+1), gaueko gunea izateko, gutxi gorabehera berrogeita hemeretzi metro eta 

laurogeita hamalau dezimetro koadroko azalera eraikia duena (59,94 m2); honelaxe dago banatuta: 

banalekua, bi komun, hiru logela eta beheko solairuan sartzeko eskailera.  

Eskailera pribatiboen gune batekin daude lotuta solairu guztiak elkarren artean. 

  

ERANSKINAK.- Eranskin banaezin hauek ditu:  

a) Eraikuntzarik gabeko lurra edo aurrealdean kokaturiko aurreko patioa, etxebizitzaren beraren eta bertan 

sartzeko barneko kalearen eta eraikuntzak dituen bi blokeak bereizten dituen kalearen artean; gutxi 

gorabehera hamazazpi metro eta hogeita hamahiru metro koadroko azalera eraikia duena (17,33 m2), eta 

muga hauek ditu etxebizitzako sarreran: eskuinaldean, lehen etxebizitzari erantsitako aurreko patioa; 

ezkerraldean, hirugarren etxebizitzari erantsitako aurreko patioa; atzealdean, eranskina duen etxebizitza 

bera; eta aurrealdean, eraikuntzak dituen bi blokeak bereizten dituen barneko kalea, etxebizitzan sartzeko 

burdinazko ataka propioaren bitartez.  

b) Eraikuntzarik gabeko lurra edo atzealdean kokaturiko lorategi pribatiboa, gutxi gorabehera berrogeita 

hamasei metro koadroko azalera eraikia duena (56,00 m2), eta muga hauek ditu, etxebizitzatik bertara 

irtetearekin batera: eskuinaldean, lehen etxebizitzako eranskina den lorategi pribatiboa; ezkerraldean, 

hirugarren etxebizitzako eranskina den lorategi pribatiboa; atzealdean (Ipar-mendebaldea), jatorriko finka 

bera; aurrealdean, eranskina duen etxebizitza.  

- Zatiketa horizontaleko BIGARREN elementu pribatiboari honako partaidetza-kuota dagokio: EHUNEKO ZAZPI 

OSO ETA BESTE OSO BATEN HIRUROGEITA SEI MILARENAK (% 7,066). 
 

HAMABIGARREN ETXEBIZITZA.- Hamabigarren lursaila, eraikuntzako ilararen edo bigarren blokearen barruan 

kokatua, ehun eta berrogei metro eta hirurogeita zortzi dezimetro koadroko (140,68 m2) azalera eraikia 

duena.  

Muga hauek ditu: sarrerako eskuinaldean, hamahirugarren lursaila, zeinaren barruan kale bereko 

hamahirugarren etxebizitza atxikia kokatuta dagoen; ezkerraldean, hamaikagarren lursaila, zeinaren barruan 

kale bereko hamaikagarren etxebizitza atxikia dagoen; atzealdean, erantsita duen lorategi pribatu beraren 

bitartez, eraikuntzako gune librea; aurrealdean, erantsita duen aurreko patioaren beraren bitartez eta bertan 

sartzeko burdinazko ataka, eraikuntzak dituen bi blokeak bereizten dituen barneko kale berria. 
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Lursail horren barruan, eraikuntza hau dago:  

FAMILIA BATEKO ETXEBIZITZA ATXIKIA, BILBO hiribildu honetako ENTRAMBASAGUAS ESTRATA kaleko 

HAMABI zenbakiarekin adierazia.  

Honelaxe dago banatuta:  

a) Sotoko solairua (-1), gutxi gorabehera berrogeita hamazazpi metro eta hirurogeita hamalau metro 

dezimetroko azalera eraikia duena (57,74 m2), errodadurako barneko bideak barne; honelaxe dago banatuta 

eremu itxian: gune pribatuan sartzeko ataria, trastelekua eta beheko solairuan sartzeko eskailera eta ibilgailu 

aparkatzeko bi garaje plaza, 23 eta 24 zenbakiekin adieraziak.  

b) Beheko solairua (0), eguneko gunea izateko, gutxi gorabehera hirurogeita hiru metro eta hogeita hamalau 

zentimetro koadroko azalera eraikia duena (63,34 m2); honelaxe dago banatuta: esekilekua, ataria, komuna, 

sukaldea, egongela-jantokia eta sotoko solairuan eta lehen solairuan sartzeko eskailera. 

c) Goiko lehen solairua (+1), gaueko gunea izateko, gutxi gorabehera berrogeita hemeretzi metro eta 

laurogeita hamalau dezimetro koadroko azalera eraikia duena (59,94 m2); honelaxe dago banatuta: 

banalekua, bi komun, hiru logela eta beheko solairuan sartzeko eskailera.  

Eskailera pribatiboen gune batekin daude lotuta solairu guztiak elkarren artean.  

ERANSKINAK.- Eranskin banaezin hauek ditu:  

a) Eraikuntzarik gabeko lurra edo aurrealdean kokaturiko aurreko patioa, etxebizitzaren beraren eta bertan 

sartzeko barneko kalearen eta eraikuntzak dituen bi blokeak bereizten dituen kalearen artean; gutxi 

gorabehera hamazazpi metro eta hogeita hamahiru metro koadroko azalera eraikia duena (17,33 m2), eta 

muga hauek ditu etxebizitzako sarreran: eskuinaldean, lehen etxebizitzari erantsitako aurreko patioa; 

ezkerraldean, hirugarren etxebizitzari erantsitako aurreko patioa; atzealdean, erantsita dagoen etxebizitza 

bera; eta aurrealdean, eraikuntzak dituen bi blokeak bereizten dituen barneko kalea, etxebizitzan sartzeko 

burdin-langako atearen beraren bitartez.  

b) Eraikuntzarik gabeko lurra edo atzealdean kokaturiko lorategi pribatiboa, gutxi gorabehera berrogeita 

hamasei metro koadroko azalera eraikia duena (56,00 m2), eta muga hauek ditu, etxebizitzatik bertara 

irtetearekin batera: eskuinaldean, lehen etxebizitzako eranskina den lorategi pribatiboa; ezkerraldean, 

hirugarren etxebizitzako eranskina den lorategi pribatiboa; atzealdean (Hego-ekialdea), jatorriko finka bera; 

aurrealdean, eranskina duen etxebizitza. 

  

.- HAMABIGARREN elementu pribatiboari honako partaidetza-kuota dagokio: EHUNEKO ZAZPI OSO ETA 

BESTE OSO BATEN HIRUROGEITA SEI MILARENAK (% 7,066).  

 

B) Kalitateen memoria, etxebizitzen planoak eta energia-ziurtagiria. III. ERANSKINA 

 

HAMARGARRENA.- INTERESA DUTEN PERTSONEK ETXEBIZITZARA EGINIKO BISITA 

Enkantean parte hartu eta aldi berean etxebizitzen ezaugarriak eta akaberak ezagutu nahi dituzten pertsona 

guztientzat, ateak irekitzeko egunak ezarri ditu VISESAk 2019ko maiatzaren 23an eta 24an, 16:00etatik 19:00etara. 

 

Ateak irekitzeko egunetan etxebizitza bisitatu ahal izateko, aldez aurretik hitzordua hartu beharra dago VISESAk 

Bizkaian duen bezeroaren arretarako bulegoan (94 661 26 20), 8:30etik 14:00etara eta 15:00etatik 16:30era. 

Ostiraletan, 8:30etik 14:00etara. Gehienez 2 pertsona onartzen dira hitzordu bakoitzeko. 

HAMAIKAGARRENA.- DATUEN BABESA 

 VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A./EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, E.A. sozietate publikoan tratatzen 

ditugun izaera pertsonaleko datuez arduratzen gara, bai eta izaera pertsonaleko datuak babesteko arloan indarrean 
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dagoen araudia zehatz-mehatz betetzeaz ere, besteak beste, 2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuko eta 

Kontseiluko 2016/679 Erregelamendua; erregelamendu horrek datu pertsonalen tratamendua eta datu horien 

zirkulazio askea direla-eta pertsona fisikoak babesteari buruzko arauak ezartzen ditu, eta 95/46/EE Zuzentaraua 

indargabetzen du.  

Horren arabera, VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A./EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, E.A. sozietate publikoan 

izaera pertsonaleko datuen gainean ematen dugun tratamenduari lotutako gai hauek jakinarazten dira: 

Nor da zure datu pertsonalak tratatzeko arduraduna? 

Identitatea: EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, E.A. 

IFZ: A20306775 

Posta helbidea: Gamarrako Atea, 1-A, 2 solairua, - 01013 Gasteiz, Araba 

Telefonoa: 945 21 40 38 

Posta elektronikoa: visesa@visesa.eus 

Datuen Babeserako ordezkariarekin harremanetan jartzeko datuak  

Posta helbidea: Gamarrako Atea, 1-A, 2 solairua, - 01013 Gasteiz, Araba 

Telefonoa: 945 21 40 38 

Correo electrónico: lopd-visesa@visesa.eus  

Tratamenduaren helburua: datu pertsonalak erabiliko dira zure parte-hartzea kudeatzeko Bilboko Basurtuko 

Entrembasaguas kalean Krugeko 2 etxebizitza libretako bat esleitzeko enkantean, eta esleipendun izanez gero, 

haren salerosketa kudeatzeko. 

Tratamenduaren legitimazioa: datu pertsonalak tratatzeko legezko oinarria edo juridikoa zozketan parte hartzeari 

dagozkion kontratuaren aurreko neurriak gauzatzea da, nahiz eta esleipenduna izanez gero legitimazioa salerosketa 

kontratua gauzatzea izan. 

Datuen hartzaileak: enkantean parte hartzen dutenen datu pertsonalak ez zaizkie beste batzuei jakinaraziko.  

Datuak gordetzeko denbora: datuak enkanteak iraun bitartean gordeko ditugu, eta hura egiten denean, 

erantzukizunak preskribatzeko epeetan; hala, haiek igarotzen direnean, datuak ezabatu egingo dira. 

Interesdunen eskubideak: eskaera egin dezakezu zure datu pertsonalak eskuratzeko, haiek zuzendu edo kentzeko, 

tratamendua mugatzeko, aurka egiteko edo transferitzeko idatzi bat igorriz EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, 

E.A., sozietate publikora (helbidea: Gamarrako Atea, 1-A, 2. solairua, - 01013 Gasteiz, Araba), edo mezu elektroniko 

bat bidaliz (lopd-visesa@visesa.eus); horretarako, NAN txartelaren fotokopia aurkeztu beharko duzu beti. 

Zure datu pertsonalak behar bezala tratatu ez ditugula uste baduzu edo datuak babesteko zure eskubideak ez 

ditugula behar bezala babestu, erreklamazio bat aurkez dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Agentzian, bertako 

egoitza elektronikoaren bidez edo haren helbidean (Jorge Juan, 6, 28001, Madril). 

 

HAMABIGARRENA.-AUZITEGIAK. 

 

Esleipendunak berariaz egiten dio uko bere etxebizitzaren foruari, eta ager daitezkeen gorabehera eta erreklamazio 

guztiak ebazteko eskumena duten Bilboko epaitegien eta auzitegien menpe jartzen da. ------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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I - ERANSKINA  

 

ENKATEKO ELEMENTUA 

 

 

 

KOKALEKUA BILBO, Entrambasaguas 2 – 12 (Santiago-Krug auzunea)   

EROSKETA:  Jabetza Osoa 

ESKRITURA:  

Eraikitzen ari den eta bukatu den obra berriaren eskritura, Bilboko notariak sinatua: 

Lorena Lamana Riesgo andrea, 2017ko martxoaren 16koa, 304 zk.ko protokoloa, eta 

2018ko martxoaren 23koa, 450 zk.ko protokoloa, hurrenez hurren. 

 

EMATEKO DATA, gutxi 

gorabehera: 
BEREHALAKOA 

 

SALTZEKO SISTEMA: ENKANTEA 

 

ZK. HELBIDEA  
m2 baliagarri 

gutxi gorab. 

LIZITAZIO PREZIOA, 

ZERGARIK GABE 

(BEZ) 

BERMEA 

(Fidantza) 

2 ENTRAMBASAGUAS  
Etxebizitzako 103  

m2u 
330.000 € 1.000 € 

12 ENTRAMBASAGUAS 
Etxebizitzako 103 

m2u 
330.000 € 1.000 € 

 

 

Oharra:  

• Informazio grafikoa:  www.visesa.eus  

• Azalera baliagarria, gutxi gorabehera. Etxebizitzako 103 m2u. 2 aparkaleku, trastelekua eta terraza-patioa 

eta lorategia. 

• %10eko BEZa 
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VISESAK –B-091- BILBOKO KRUG AUZUNEAN ETXEBIZITZA ELKARRI ATXIKIAK 

ENKANTE BIDEZ ESLEITZEKO BALDINTZA-AGIRIA.  – 2019KO MAIATZA- 
 

II - ERANSKINA 

 

BILBOKO VISESAREN ETXEBIZITZA ATXIKIAREN ENKANTERAKO PROPOSIZIO EKONOMIKOA 

1 Izen - Abienak   

1 NAN-AIZ-PASAPORTEA  Nazionalitatea  

Profesio  Egoera zibila  

2 Izen - Abienak  

2 NAN-AIZ-PASAPORTEA  Nazionalitatea  

Profesio  Egoera zibila  

 Bere izenean edo 

Izen - Abienak  

NAN-AIZ-PASAPORTEA  Nazionalitatea  

Ordezkaritzan eta ahalorde-eskrituran egiaztaturikoaren arabera. 

Helbidea  

Udalerria-K.P  

Telefono mugikorra  

E-posta  

VISESAK BIZKAIKO Lurralde Historikoko BILBO udalerrian duen eta beherago agertzen den etxebizitza enkante bidez 

esleitzeko oinarri diren baldintza-agiriaren berri izanda, agiri horretan eta horren eranskinetan ezarritako hizpaketa 

guztiak onartuta eta dagokion fidantza jarrita (halaxe dago frogatuta agirien bidez),  ENTRAMBASAGUAS KALEAN 

KOKATURIKO ETXEBIZITZA ATXIKIA erostea hitzartzen du. 

HELBIDEA ETXEB. ZK. Eskainitako prezioa, zergarik gabe BERMEA     (Fidantza) 

ENTRAMBASAGUAS    

Esleipendun gertatu ezik, kontu honetan itzuliko da fidantza: 

Kutxa edo Bankua Kontua (20 digitu) IBAN: 

  

 

……………………………….., 2019ko ....................................ren …..a 

Sin.: 

 

 

 

NAN zk.: 

Sin.: 

 

 

 

NAN zk.: 
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III. ERANSKINA.- ETXEBIZITZEN PLANOAK ETA BANAKETA 

ENTRAMBASAGUAS, 2.  KRUG – BASURTU – BILBO
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ENTRAMBASAGUAS, 12- BASURTU – KRUG – BILBO 
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Kalitateen memoria 

• FATXADA, TEILATUA ETA ISOLAMENDUAK 

Kanpoko fatxada. Bistako adreilua + isolamendua + zarpiatze apaingarria  (SATE 

sistema)  

Isolamendua: Kanpora hedatutako poliestirenokoa eta barrurako artile 

mineralekoa. 

Zeramika teiladun makurtutako estalkia. 

• KANPOKO ZURGINTZA ETA BEIRA 

PVCko kanpoko arotzeria kolore txurian.  

Beira bikoitzeko kristala. 

PVCko block pertsianak.  

• BARNEKO ZURGINTZA 

PVCko segurtasun sarrera atea. 

Etxebizitzako barneko arotzeria xaflatutako zurekoa, zur kolorean amaitua.  

• ZOLADURAK, ESTALDURAK ETA BANAKETA 

Zur itxurako plastikozko xaflaren erabilera kapa duen sandwich flotatzaile 

ijezketa lur zoladura duen etxebizitza. 

Sukalde eta komuneko lurra gres baldosarekin.  

Etxebizitzako paretak pintura plastikoarekin.  

Sukalde eta komuneko paretak zeramikazko baldosadun estaldurarekin.  

Etxebizitzaren barne trenkada-multzoan metalezko egituraren gaineko igeltsu 

ijeztuzko xaflak. 

• BEROKUNTZA ETA ETXEKO UR BEROA  

Kondentsazio itxiko banakako galdara muraleko sistema. 

Altzairuzko xaflako berogailuak.  

 

• KOMUN ONTZIAK ETA TXORROTAK 

Loza zuriko komun ontziak. Esmaltedun altzairuko xaflazko bainuontziak 

eta esmaltatutako portzelanazko dutxaontzia.  

Mando bakarreko txorrotak. 

• ELEKTRIZITATEA ETA TELEFONIA 

Behe-tentsioko erregelamendu elektroteknikoari jarraikiz. Bataz besteko 

elektrifikazio-maila. 5.750 Kw. 

 

• TRASTELEKUAK-ESKAILERAK-GARAJEA 

Trastelekua: Gres baldosadun lurra. Pintura plastikoko paretak. 

Garajea: Leundutako zolarria. Pintura plastikoko paretak. 

Eskailerak: Terrazokoak.  Pintura plastikoko paretak. 

• LORATEGIA-TERRAZA 

Atzeko lorategia:  Terrazo eta begetal mistoa.  

Aurrealdeko sarrera terraza:  Terrazo-greseko lurra.  
 

 

 
Kod. B-091 

Berr: .001 



                                                                                                           

VISESAK –B-091- KRUG-BILBON  ETXEBIZITZA ATXIKIAK ENKANTE BIDEZ 

ESLEITZEKO BALDINTZEN AGIRIA.  – 2019KO MAIATZA- 

 
 

14 / 15 

 

 
 

 



                                                                                                           

VISESAK –B-091- KRUG-BILBON  ETXEBIZITZA ATXIKIAK ENKANTE BIDEZ 

ESLEITZEKO BALDINTZEN AGIRIA.  – 2019KO MAIATZA- 

 
 

15 / 15 

 

 


