
  
 

Orria: 19tik 1.a 
DB-2 ZORROTZAURRE LOKALAREN LIZITAZIO-AGIRIA 
2021/05/07 

  
  
  
BALDINTZA-AGIRIA, VISESAREN JABETZAKO BILBOKO (BIZKAIA) ZORROTZAURRE 
EREMU MISTOKO 1. JARDUKETA INTEGRATUAREN 1. EXEKUZIO-UNITATEAN 
SARTUTAKO DB-2 PARTZELAN ERAIKIKO DEN ERAIKUNTZAREKIN LOTUTAKO LOKAL 
KOMERTZIALA ETA SOTOA LIZITAZIO BIDEZ BESTERENTZEKO.  
 
  
  

AURKIBIDEA  
 

  
1. XEDEA   

 
2. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO PREZIOA 

 
3. ORDAINTZEKO MODUA 

 
4. LEHIATZEKO GAITASUNA ETA DEBEKUAK  

 
5. ESKAINTZA BAKARRA 

 
6. ESKAINTZAK AURKEZTEA  

 
7. BEHIN-BEHINEKO BERMEA 

 
8. PUBLIZITATEA 

 
9. DOKUMENTAZIOA ETA KONTSULTAK 

 
10. PROZEDURA 

 
11. KONTRATAZIO-MAHAIA 

 
12. KONTRATAZIO-ORGANOA 

 
13. DOKUMENTAZIOA IREKITZEA ETA AZTERTZEA 

 
14. ESLEIPEN-IRIZPIDEAK 

 
15. UKO EGITEA 

 
16. ETORKIZUNEKO GAUZAREN SALEROSKETA-KONTRATU PRIBATUA ESLEITU ETA SINATZEA 

 
17. ESKRITURA PUBLIKOA EGILESTEA ETA EMATEA 

 
18. EZ-BETETZEAK 

 
19. ESLEIPENDUNAREN BESTE BETEBEHAR BATZUK 

 
20. KONFIDENTZIALTASUNA 

 
21. DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA 

 
22. KONTRATUAREN ARAUBIDE JURIDIKOA ETA JURISDIKZIOA 

 
ERANSKINAK 

   



  
 

Orria: 19tik 2.a 
DB-2 ZORROTZAURRE LOKALAREN LIZITAZIO-AGIRIA 
2021/05/07 

 
 
1. klausula.- XEDEA  

  
Agiri honen helburua da baldintzak arautzea VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI 
SA/EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA EA (VISESA) sozietate publikoaren jabetzako 
Bilboko (Bizkaia) Zorrotzaurre eremu mistoko 1. jarduketa integratuaren 1. exekuzio-unitatean 
sartutako DB-2 partzelan eraikiko den eraikuntzarekin lotutako lokal komertziala eta sotoa 
(-1) prozedura ireki bidez etorkizunean besterentzeko.  
 
Deskribapena: Eskualdatu beharreko higiezina beheko solairuko lokal bat da, 1.454,12 metro 
karratu inguruko azalera eraikia duena forma poligonal eta diafanoan, eta etxebizitzei zerbitzua 
ematen dieten bi atariek zeharkatzen dute. Gainera, sotoan (-1) 1.653,75 metro karratu eraiki 
inguruko azalerarekin, beheko solairuko lokalari lotutako lokal baten azalera bat ere sartzen da. 
-1 sotoak ibilgailuentzako sarbidea dauka, garaje-malda baten bidez, eraikinaren Ballets Olaeta 
kaleko izkinan.  
 
Eskualdatuko den higiezina beheko solairuko lokal bat izango da, eta fatxada izango du honako 
mugakide hauetara begira: Iparraldean,  Morgan kalea; hegoaldean, Ballets Olaeta kalea; 
ekialdean, Julio Urquijo kalea; eta mendebaldean, DB1 eta DB2 partzelen arteko bideak. 1. 
eranskinean gehitu dira lokalaren beheko solairuko eta -1 sotoko oinplanoa eta sekzio-planoa. 
 
Partzelak 2.206,47 m²-ko azalera dauka, eta bertan, babes publikoko 120 etxebizitza 
kolektiboko eraikin bat egingo da, eta sestraren gainean gehieneko eraikigarritasuna 
12.657,00 m² (s)-koa izango da. 
 
Eraikinaren eraikuntza-profila eta sestraren gainean eta azpian solairuko okupazioaren 
gehienezko azalera Zorrotzaurreko Hiri Antolamenduko Plan Berezian ezarritako zehaztapenen 
araberakoak dira. 
 
Partzelaren inskripzioa: Bilboko 1. Jabetza Erregistroan inskribatua dago, 1.824 liburukian, 760 
liburuan, 110 orrian, 34.388 finkan, 1. inskripzioan. 1. eranskinean erantsi da partzelaren 
erregistroko ohar soila. 
 
Besterentzeko baldintzak: Lokal komertziala eta sotoa (-1) beren mugen barruko azalerarekin 
eskualdatuko dira, eta dauden egoera fisiko eta jabetza-egoeran, besterentzea arautzen duen 
agiriaren arabera, eta berezkoak dituen eskubide, betebehar eta kargekin.  

 
1. ERANSKINEAN jaso dira higiezinak entregatzeko unean dituen ezaugarri teknikoak, 
lizitazioaren dokumentazio teknikoa eta eremuaren hirigintza-araudia. 
  
 Eskualdatzea kargarik gabe egingo da. VISESAk salerosketa-eskritura egin aurretik kitatuko 
ditu hipoteka-kargak.  
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2. klausula.- LIZITAZIOAREN OINARRIZKO PREZIOA   
  
Lizitazioaren gutxieneko oinarrizko prezioa HIRU MILIOI ZAZPIEHUN ETA HIRUROGEITA 
HAMAR MILA EUROKOA (3.770.000,00 €) izango da. 

  
Ulertuko da eskaintzaren zenbatekoan ez dagoela sartuta BEZa eta/edo besterentzeari 
aplikatu behar izan dakiokeen beste zeinahi zerga.  

  
Ez da onartuko lizitazioaren oinarrizko prezio gisa adierazitako zenbatekoa baino baxuagoa 
den eskaintzarik, eta automatikoki baztertu egingo da.  

  
Zenbakiz eta letraz adierazitako zifraren artean desadostasunik egonez gero, letraz idatzitakoari 
emango zaio lehentasuna.  
 
Salmenta goren mugako prezioan egingo da, eta, beraz, ez da eskubiderik izango prezioa igo 
edo jaisteko proiektua idaztean eta obra gauzatzean azalera eta/edo eraikigarritasuna aldatuz 
gero.  
 
3. klausula.- ORDAINTZEKO MODUA   

 
Salerosketaren prezio osoa honela ordainduko da: 

 
a) Prezio osoaren % 20 edo esleipendunaren eskaintzaren arabera ehuneko handiagoa, gehi 

dagokion BEZa, salerosketa-kontratu pribatua sinatzen den egunean, esleipena egin 
eta gehienez ere HILABETEKO epean. 
 

b) Prezio osoaren % 80, edo esleipendunaren eskaintzaren arabera ezartzen dena, gehi 
dagokion BEZa, salerosketako eskritura publikoa egilesten den egunean. 

   
4. klausula.- LEHIATZEKO GAITASUNA ETA DEBEKUAK  

  
Espainiako edo atzerriko pertsona fisiko edo juridikoek aurkeztu ahal izango dituzte eskaintzak, 
banaka edo aldi baterako enpresa-elkartean, baldin eta, indarreko legeria zibilaren arabera, 
kontratatzeko eta elkar behartzeko gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa 
badute eta kontratatzeko debekurik ez badute, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 
8ko 9/2017 Legearen 71. artikuluan ezarritakoaren arabera. 
 
Lizitazio honetan parte hartu nahi dutenek beren kabuz edo legez baliozkotutako ahalordeen 
bidez baimendutako pertsona batek ordezkatuta parte hartu ahal izango dute; betiere, 
aurreko paragrafoan adierazitako arrazoietako batean sartuta ez badaude. Pertsona juridiko 
baten edo pertsona fisiko baten edo batzuen izenean jarduten duenak modu frogagarrian 
egiaztatu beharko du haren ordezkaritza. 
 
Halaber, aurreko paragrafoan adierazitako baldintzak betetzen dituzten bi erakundek edo 
gehiagok parte har dezakete kontratazio-prozeduran, aldi baterako enpresa-elkartea 
(aurrerantzean, ABEE), ondasun-erkidegoa edo sozietate zibila eratzeko. Horretarako, ez da 
beharrezkoa izango eskritura publikoan formalizatzea, harik eta haien aldeko kontratua 
esleitzen den arte. Nolanahi ere, ABEEko, sozietate zibileko edo ondasun-erkidegoko kideek 
kontratua azkendu arte bete beharko dute solidarioki VISESAren aurrean. 
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EBko estatu kideetako enpresa ez-espainiarren edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko 
akordioa sinatu dutenen jarduteko gaitasuna legez gaitutako sozietate-ordezkariaren zinpeko 
adierazpenaren bitartez egiaztatuko da. 
 
Aurreko zenbakian sartzen ez diren atzerriko enpresen gaitasuna egiaztatzeko, dagokion 
estatuko Espainiako ordezkaritza diplomatikoak emandako ziurtagiria aurkeztu beharko da. 
Agiri horretan jaso beharko da tokiko erregistro profesionalean, komertzialean edo antzekoan 
inskribatuta daudela, eta, horrelakorik ez bada, tokiko trafikoan jardun ohi dutela, xedean 
aipatutako jardueren esparruan. 
 
5. klausula.- ESKAINTZA BAKARRA 

 
Lizitatzaile bakoitzak ezingo du proposamen bat baino gehiago aurkeztu. Era berean, 
ezingo du proposamenik sinatu beste batzuekin taldean, proposamena banaka aurkeztu badu, 
ezta lizitatzaileen talde batean baino gehiagotan agertu ere. Debeku horiek urratzen badira, 
lizitatzaile horrek sinatutako proposamen guztiak baztertuko dira. Era berean, ez da onartuko 
pertsona juridiko lizitatzaile baten ahaldun, administratzaile edo Administrazio Kontseiluko kide 
gisa banaka aurkeztutako proposamenik.  

 
Ondorio horietarako, lizitatzaile bera izango da pertsona fisikoaren identitatea dagoenean 
edo, pertsona juridikoa bada, sozietate talde bateko kide denean, Merkataritza Kodearen 42. 
artikuluan ezarritako baldintzetan, eta, kooperatibetan, pertsona fisiko edo juridiko berak 
kudeatzen dituenean. 

 
Ez da onartuko bitarteko edo lotutako pertsonek aurkeztutako eskaintzarik.  Lotura egongo 
dela ulertuko da Sozietateen gaineko Zergen Legearen 18. artikuluan ezarritako baldintzetan. 
   
6. klausula.- ESKAINTZAK AURKEZTEA 

  
Lizitatzaileek 2021eko ekainaren 4ko 13:00ak arte aurkeztu ahal izango dituzte eskaintzak, 
VISESA sozietatearen egoitzan (Gamarrako Atea, 1A-2. solairua, 01013 Vitoria-Gasteiz), 
iragarkian ezarritako epearen barruan, bi gutun-azal itxitan (A eta B). Gutun-azal bakoitzaren 
aurrealdean eskaintzailearen izena eta zein lizitaziotara aurkezten den adierazi beharko da.  

  
- "A" GUTUN-AZALA.: "KONTRATATZEKO GAITASUNA" izenekoan, hauek sartuko dira: 

(hauek jasoko dira: lizitatzailearen izen-abizenak edo enpresaren izena, proposamena 
sinatzen duenaren izen-abizenak eta zer izaeratan sinatzen duen; gutun-azala sinatuta 
egon beharko da)  

  
1. Parte hartzeko eskaera (2. ERANSKINEKO ereduaren arabera) 

 
2. Erantzukizunpeko adierazpena (3. ERANSKINEKO ereduaren arabera). 

Gaitasun juridikoari eta jarduteko gaitasunari buruzko dokumentazioa hasieran 
aurkeztu ordez, lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena aurkeztuko da (III. 
eranskina). Agiri horretan adieraziko da kontratatzeko agirian ezarritako baldintzak 
betetzen dituela. Kasu horretan, Kontratazio Mahaiak esleipen-proposamena onartu 
zaion lizitatzaileari eskatuko dio eskatutako dokumentuak izan eta horiek baliozkoak 
izateko. 
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Alabaina, Kontratazio Mahaiak, esleipena egin aurreko edozein unetan, 
komenigarritzat jotako lizitatzaileari eskatu ahal izango dio aurkeztu dituen 
adierazpenak egiazkoak direla egiaztatzeko; horretarako, hiru egun baliodun izango 
dituzte. Eskakizun hori bete ezean, lizitazioari uko egin diotela ulertuko da. Zuzendu 
daitekeen akatsen batekin aurkeztuz gero, horren berri emango zaie, eta hiru egun 
balioduneko epea izango dute zuzenketak egiteko. Eskakizun hori bete ezean, 
lizitazioari uko egin diotela ulertuko da. 

 
3. ABEE, sozietate zibila edo ondasun-erkidegoa eratzeko konpromiso-dokumentuak: 

Kide guztiek sinatutako dokumentu pribatu bat aurkeztu beharko dute. Dokumentu 
horretan konpromisoa hartuko dute, eskritura publiko bidez, aldi baterako enpresa-
elkarte bat, sozietate zibil bat edo ondasun-erkidego bat eratzeko, esleipendunak 
izanez gero. Dokumentu hori kide guztiek sinatu beharko dute. Halaber, kide 
bakoitzaren partaidetza-ehunekoa eta, kontratua indarrean dagoen bitartean, 
VISESAren aurrean guztien ordezkaritza osoa izango duen pertsona edo erakundea 
zein den adierazi beharko dira. 

 
Dagoeneko eratutako ondasun-erkidegoak edo sozietate zibilak izanez gero, 
dokumentu publikoan jasota egon beharko dira. 

 
4. Lizitatzaileen dokumentu konfidentzialak: 

Lizitatzaileek, hala badagokio, beste adierazpen batean azaldu beharko dute 
aurkeztutako zer dokumentu administratibo eta/edo tekniko eta datu hartu behar 
diren konfidentzialtzat. Baldintza hori, gainera, argi eta garbi jaso beharko da hala 
adierazitako dokumentuan bertan. Adierazpena aurkeztu ezean, ulertuko da 
dokumentu edo datuak ez direla konfidentzialak. 

 
5. Batasunaz kanpoko enpresa atzerritarrak: 

Erakunde horiek Espainian sukurtsala irekita izan behar dute, beren eragiketetarako 
ahaldunak edo ordezkariak izendatu izan eta Merkataritza Erregistroan inskribatuta 
egon.  

 
6. Behin-behineko bermea: 

Lizitatzaileek behin-behineko berme bat aurkeztu beharko dute, banku-abal gisa, 
lizitazioaren oinarrizko prezioaren % 3koa (abala 5. ERANSKINEKO ereduaren 
arabera aurkeztu beharko da). 

 
- "B" GUTUN-AZALA: "ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA ORDAINTZEKO MODUA" 

izenekoan, hauek sartuko dira: (hauek jasoko dira: lizitatzailearen izen-abizenak edo 
enpresaren izena, proposamenak sinatzen dituenaren izen-abizenak eta zer izaeratan 
sinatzen dituen; gutun-azala sinatuta egon beharko da) 

  
1. Eskaintza ekonomikoa, originalean sinatua eta agiri honetan adierazitako 

prezioa edo handiagoa duena. Ez dira onartuko zenbateko horretara iristen ez 
diren eskaintzak (4. ERANSKINEKO ereduaren arabera). 

 
2. Lizitatzailearen eskaintza, eskritura egin aurretik salerosketa-kontratu pribatua 

sinatzean aurreratutako prezioaren ehunekoa definitzen duena (4. 
ERANSKINEKO ereduaren arabera). 
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3. Lokalean eta -1 sotoan ezarri beharreko jarduera eta erabilerei buruzko 
memoria xehatua. Dokumentu horretan jasoko da eraikuntzak izan dezakeen 
eragina eta komunitate-arauetan eragin dezakeena, baita eraikinaren obra 
berriaren adierazpena ere. 

 
    
7. klausula.- BEHIN-BEHINEKO BERMEA 

  
Lizitazioan parte hartu ahal izateko, lizitazio-oinarritzat ezarritako prezioaren % 3ko behin-
behineko bermea aurkeztu beharko da, hau da, EHUN ETA HAMAHIRU MILA ETA EHUN 
EURO (113.100,00 €). Betebehar hori bete ezean, ezingo da lizitazio horretan eskaintzaile gisa 
parte hartu.  

  
Berme hori banku-abal bat izango da, eta agiri honen 5. ERANSKINEAN ezarritako ereduaren 
arabera idatzi beharko da.  

  
Berme hori lizitazioan parte hartu ahal izateko aldez aurreko betebeharra da, eta baztertu 
egingo dira automatikoki V. eranskinean ezarritako eredua jasotzen ez duten edo eredu 
horrekin bat ez datozen proposamenak.  

  
Esleipendun ez direnei eratutako fidantzak SEI HILEKO epean itzuliko zaizkie, eskaintzak 
jendaurrean irekitzen diren egunetik zenbatzen hasita, betiere esleipena epe horretan egin 
bada. Esleipendunari salerosketa-kontratu pribatua sinatzean itzuliko zaio bermea, eta 
bermatuko du dagozkion betebeharrak beteko dituela salerosketa-kontratu pribatua 
formalizatzen den arte.  Salerosketa-kontratu pribatua esleipendunari egotz dakizkiokeen 
arrazoiengatik formalizatzen ez bada, ulertuko da eskaintza atzera bota duela, eta behin-
behineko bermea konfiskatuko zaio.  

 
8. klausula.- PUBLIZITATEA  
 
Lizitazio hau VISESAren webgunean (www.visesa.euskadi.eus) eta Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) iragarriko da.  

  
Lizitazioaren iragarkiak sortutako gastu guztiak eskuratzailearen kargura izango dira.  

  
9. klausula.- DOKUMENTAZIOA ETA KONTSULTAK  

  
Lizitazioaren dokumentazioa VISESAren webgunean kontsulta daiteke (www.visesa.eus), baita 
agiriak eta eskaintza aurkezteko behar den dokumentazio tekniko guztia ere. Ulertuko da 
lizitatzaile guztiek nahikotzat jotzen dituztela lizitazio honen xede den merkataritza-lokala 
hartuko duen eraikina eraikiko den DB-2 partzelaren dokumentazioan eta erregistro-ziurtagirian 
agertzen diren tituluak, kargak eta zamak. I. eranskinean erantsi da DB-2 partzelaren ohar 
soilaren kopia.   

  
Halaber, kokapen-planoari buruzko dokumentazio teknikoa, Plan Berezia arautzen duten 
ordenantzak eta proiektuaren planoak kontsultatu ahal izango dira.  

 
Kontratazio-prozedura honetan parte hartu nahi dutenek prozedurari buruzko informazioa 
eta/edo dokumentazioa eskatu ahal izango dute posta elektronikoko helbide honetan: 
concursos@visesa.eus; eskaerak deialdia egin eta biharamunetik eskaintzak aurkezteko epea 
amaitu baino hiru egun lehenagora arte egin ahal izango dira. 
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VISESAren webgunean argitaratu ahal izango dira lizitatzaileek agiri honekin lotuta egindako 
kontsulten eta adierazitako zalantzen azalpenak. 
  
10. klausula.- PROZEDURA  

  
Esleitzeko modua agiri honetan araututako prozedura irekiaren bidezko lizitazioa izango da. 
Agirian eskatzen diren baldintzak betetzen dituen orok aurkeztu ahal izango du eskaintza, eta 
eskaintza ekonomiko onuragarrienari esleituko zaio, esleipen-irizpideen arabera.   
 
11. klausula.- KONTRATAZIO-MAHAIA 
 
Kontratazio Mahaia honako hauek osatuko dute: VISESAko zuzendari nagusia (mahaiburua 
gisa jardungo du), Bezeroaren Arretarako zuzendaria, Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 
zuzendari juridikoa (mahaikide gisa jardungo dute) eta Sail Juridikoko teknikari bat (idazkari 
gisa jardungo du), edo horiek eskuordetzen ala ordezkatzen dituzten pertsonak. 
 
12. klausula.- KONTRATAZIO-ORGANOA  
 
Kontratazio Organo eskuduna VISESAko Administrazio Kontseilua da. 
 
13. klausula.- DOKUMENTAZIOA IREKITZEA ETA AZTERTZEA 

 
Eskaintzak aurkezteko epea amaitu ondoren, Kontratazio Mahaiak, egintza pribatu batean, "A 
GUTUN-AZALA: KONTRATATZEKO GAITASUNA" gutun-azalean aurkeztutako dokumentazioa 
aztertu eta kalifikatuko du, eta zuzendu daitekeen akatsik egonez gero, gehienez ere 3 egun 
balioduneko epea emango du horiek zuzentzeko, faxa, helbide elektronikoa edo 
interesdunak noiz eta zer hartu duen idatziz uzten duen beste edozein bitarteko erabiliz 
jakinarazten dionetik. Era berean, Mahaiak dokumentazio osagarria aurkezteko edo 
aurkeztutako dokumentazioa argitzeko agiriak aurkezteko eskatu ahal izango dio 
enpresaburuari. 

  
Kontratazio Mahaiak agiri honetan ezinbesteko kontratazio-betebeharrak betetzen dituzten 
enpresak zein diren zehaztuko du, eta berariaz adieraziko du zein diren onetsitako eta 
baztertutako proposamenak, bigarren kasuan baztertzeko arrazoiekin batera.  

 
"B GUTUN-AZALA: ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA ORDAINTZEKO MODUA" gutun-azala 
lehiaketaren iragarkian adierazitako lekuan, egunean eta orduan irekiko da, eta egintza 
publikoa izango da. Eskaintza ekonomikoa eta ordaintzeko eskainitako modua irakurriko dira. 

 
Agiri honetan eta Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean 
ezarritako baldintzak betetzen dituzten eskaintzak izango dira baliozkoak eta onetsiak, eta 
esleipena egin gabe amaitutzat joko da egintza.  

 
Azkenik, aurkeztutako eskaintza ekonomikoak eta ordaintzeko moduak jasotzen dituen akta 
egingo da, eta ez dira onetsiko VISESAk eskaintza kontuan hartzeko funtsezkotzat jotzen 
duena argi eta garbi ezagutzea eragozten duten omisioak, akatsak edo zirriborroak dituztenak.  
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Proposamenen bat ez badator bat aztertutako eta onetsitako dokumentazioarekin, lizitazioaren 
oinarrizko aurrekontua gutxitzen bada, ezarritako eredua funtsean aldatzen bada, 
proposamenaren zenbatekoan akats nabarmena eragiten bada, edo lizitatzaileak proposamena 
bideraezin bihurtzen duten akats edo funsgabetasunak egin izana onartzen badu, Kontratazio 
Mahaiak baztertu egingo du. Baztertzeko ez da nahikoa arrazoi izango ereduaren hitz batzuk 
aldatzea edo ez aipatzea, baldin eta haren zentzua aldatzen ez badute. Mahaiaren iritziz 
proposamenen gaineko arrazoizko zalantza sor dezaketenak baztertu egingo dira.  
 
Puntuazioan berdinketarik egonez gero, berdinketa hausteko prozedura bat egingo da, ezarri 
beharreko jarduera-proiektua oinarri hartuta, aurkeztutako dokumentazioaren arabera, eta 
horrek VISESAren iritziz VISESAren interes orokorrean duen eragin handiena kontuan hartuta. 

 
Mahaiak esleipen-proposamena egingo dio VISESAren Administrazio Kontseiluari. Esleipen-
proposamenak ez dio eskubiderik emango proposatutako esleipendunari.    
  
Proposamenaren azterketa izango da oinarria VISESAko Administrazio Kontseiluak dagokion 
erabakia hartzeko; alabaina, proposamenetik aldendu ahal izango da, edo lizitazioa esleitu 
gabe utzi, arrazoituta.  
 
Eskaintzek SEI HILEKO baliozkotasuna izango dute proposamenak jendaurrean irekitzen 
direnetik. Lizitatzaileentzat indarraldi horri eutsiko zaio epe horretan, esleipena egin eta 
esleipendunaren kontratua sinatu epe txikiagoan egin arren.  
 
14. klausula.- ESLEIPEN-IRIZPIDEAK  

 
Esleipen-irizpideek balioko dute proposamenak baloratzeko eta proposamen onuragarriena zein 
den zehazteko. Hain zuzen, honako hauek dira irizpide horiek: 

 
a) Eskainitako prezioa: 80 puntu. 

 
Atal honetan gehieneko puntuazioa lortuko du (80 puntu) guztizko zenbateko altuena duenak 
(BEZik gabe). Gainerako eskaintzak formula honen arabera baloratuko dira: 
 
Po= 80 * √ ((lo-T)/ (lm-T) 
 
Po: baloratuko beharreko eskaintzaren puntuak 
lo: baloratuko beharreko eskaintzaren zenbatekoa 
Im: eskaintza altuenaren zenbatekoa 
T: lizitazio-mota 
√: erro karratua 
 

b) Eskainitako prezioa ordaintzeko modua: 20 puntu. 
 

2 puntu emango dira, salerosketa-kontratu pribatua sinatzean eskrituratzeko unean ezarritako 
gutxienekoarekiko (% 20) aurreratzen den guztizko prezioaren % 1 bakoitzeko; dena den, 
gehienez ere guztizko prezioaren % 30 gehi BEZa izan daiteke. 
 
Puntuazioan berdinketa gertatuz gero, VISESAren iritziz interes orokorrerako balio handiena 
duen garatu beharreko jarduera eskaini duen lizitatzaileari esleituko zaio, aurkeztutako 
memoriaren arabera baloratuta. 
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15. klausula.- UKO EGITEA 
 
VISESAk prozedurari uko egin ahal izango dio esleipena egin aurretik, betiere hori 
justifikatzen duen arrazoirik badago eta horretarako egiten den ebazpenean zehazten bada. 
Gainera, erabaki horren berri eman beharko die eskaintza aurkeztu duten enpresei. 
 
16. klausula.- ETORKIZUNEKO GAUZAREN SALEROSKETA-KONTRATU PRIBATUA 
ESLEITU ETA SINATZEA  
 
Kontratuaren esleipen-proposamena aldekoa duen lizitatzaileari eskatuko zaio, errekerimendua 
jasotzen duenetik zenbatzen hasita, 10 egun baliodunen buruan ondoren aipatzen diren 
dokumentuak aurkezteko: 

 
a) Enpresaburuaren nortasuna eta ordezkaritza egiaztatzen duten dokumentua edo 

dokumentuak, hau da, proposamena aurkeztu edo eskaintza sinatzen duenaren 
nortasun agiri nazionalaren fotokopia. 

 
b) Lizitatzailea pertsona juridikoa bada, eraketaren edo aldarazpenaren eskritura, 

hala badagokio, Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatuta, eta 
identifikazio fiskaleko zenbakia, aplikatu beharreko merkataritza-legediarekin bat 
etorriz eskatzen bada. Hori guztia behar bezala konpultsatuta aurkeztuko da. Hala 
ez balitz, jarduteko gaitasuna eratze-eskritura edo -dokumentua, estatutuak edo 
sortze-egintza aurkeztuta egiaztatuko da. Dokumentu horiek bere jarduera 
erregulatzen duten arauak barne hartu beharko dituzte, eta dagokion erregistro 
ofizialean egon beharko dute inskribatuta, hala badagokio. Dokumentu horiek 
proposamena aurkeztean lizitatzailearen araubide juridiko zehatza izan beharko 
dute. 

 
c) Enpresaburu ez-espainiarrak Europar Batasuneko estatu kideetakoak badira, 

beren nortasuna SPKLk 67. eta 84.2 artikuluetan ezarritako moduan egiaztatu 
beharko dute. 

 
d) Gainerako enpresaburu ez-espainiarrek euren jarduteko gaitasuna SPKLk 68. eta 

84.3 artikuluetan xedatutako moduan egiaztatuko dute. 
 

e) Beste baten izenean edo pertsona juridiko bat ordezkatuz agertzen direnek edo 
proposamenak sinatzen dituztenek ordezkaritza ziurtatzen duen ahalordea 
(originala edo kopia konpultsatua) erantsiko dute. Era berean, ahalordea edo 
ordezkaritza duen pertsonaren NANaren kopia konpultsatua aurkeztuko da. 
Ordezkaritzaren egiaztapen-dokumentuak ahalmenen ordezkaritza iraunkorra 
badu, Merkataritza Erregistroan inskribatuta egongo da. 

 
f) Xede horretarako sortutako ABEEa, ondasun-erkidegoa ala sozietate zibila izanez 

gero, kontratua sinatu baino lehen eskritura publikoaren bitartez eratu dela eta 
bere IFKa duela ziurtatu beharko da, eta elkartea osatzen duten 
enpresaburuek/enpresek VISESAren aurrean solidarioki erantzungo dute. Hala, 
ordezkari edo ahaldun bakarra izendatuko dute, kontratua azkendu arte haren 
ondoriozko eskubideak gauzatu eta eskakizunak betetzeko ahalorde askietsiekin. 
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g) Zerga Administrazioko Estatu Agentziak eta Foru Ogasunek egindako aldeko 
ziurtagiria, orokorrean APKLAOk 13. artikuluan xedatutako baldintzak betetzen 
direla adierazten duena. 

 
h) Proposamena aurkeztean ekonomia-jardueren gaineko zergan, kontratuaren 

xede den epigrafean, jarduneko ekitaldian alta emanda egotearen agiri originala 
edo kopia konpultsatua aurkeztuko da, baldin eta zergaren araberako jardueratan 
badabil. Bestela, azkeneko ordainagiria aurkeztuko da, zergan baja eman gabe 
dagoela azaltzeko erantzukizunpeko adierazpenarekin batera. 
 
Zergatik salbuetsita dauden subjektu pasiboek erantzukizunpeko adierazpena 
erantsiko dute, eta horretatik salbuetsita egotearen arrazoia azalduko dute. 
Martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Tokiko 
Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginak 82.1 artikuluko e) eta f) 
ataletan ezarritako salbuespenen bat izanez gero, salbuespena emateari buruzko 
berariazko ebazpena aurkeztuko da. 
 
Enpresen aldi baterako elkarteek zergan alta emanda egotea ziurtatu beharko dute, 
kide diren enpresei dagozkien zergak gorabehera. 
 

i) Gizarte Segurantzako Diruzaintzak egindako aldiko ziurtagiria, orokorrean 
APKLAOk 14. artikuluan xedatutako baldintzak betetzen direla adierazten duena.  

 
j) Iragarkien kostua ordaintzea. Lehiaketa honen lizitazioa eta esleipena egitearen 

ondorioz argitaratzen diren iragarki guztien zenbatekoa ordainduko da. 
 
Aipatutako epean dokumentazioa behar bezala aurkezten ez bada, ulertuko da lizitatzaileak 
eskaintzan atzera egin duela, eta behin-behineko bermea konfiskatuko da. Hala, dokumentazio 
bera eskatuko zaio hurrengo lizitatzaileari, eskaintzak sailkatuta gelditu diren hurrenkerari 
jarraikiz. 
 
Administrazio Kontseiluak ahalmena eman ondoren, VISESAko zuzendari nagusiak 
dokumentazioa hartu eta hurrengo bost egun baliodunen buruan kontratua esleituko du, 
erabakia argitaratuko da eta esleipendunari nahiz gainerako lizitatzaileei jakinaraziko zaie.  
 
Jakinarazpenean esleipendunari, jakinarazpena bera jaso ondoren, hogeita hamar egun 
natural emango zaizkio “VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI SA/EUSKADIKO ETXEBIZITZA 
ETA LURRA EA” (VISESA) erakundearen izeneko kontu korrontean prezioaren % 20 edo 
eskainitako ehunekoa gehi ordainketa egitean dagokion indarreko BEZa sartzeko. Hori bat 
etorriko da etorkizuneko gauzaren salerosketa-kontratu pribatua sinatzearekin, eta egiten ez 
bada, behin-behineko fidantza nahiz esleipena galduko dira. 
 
17. klausula.- ESKRITURA PUBLIKOA EGILESTEA ETA EMATEA 
 
Salerosketako eskritura publikoa egilestea. Lizitazio honen xede den eta lokal komertziala eta 
sotoa (-1) dauden eraikinari buruzko salerosketa-eskritura egiletsiko da eraikinak lehenengoz 
okupatzeko lizentzia eta babes ofizialeko etxebizitzaren behin betiko kalifikazioa 
lortutakoan eta VISESAk egilesteko data jakinarazi ondoren. 
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Eskainitako prezio osoaren gainerako zenbatekoa (% 80 edo eskainitako ehunekoa), une 
horretan indarrean dagoen BEZaz gain, erosleak izendatzen duen notarioaren aurrean 
lizitazioaren xede den salerosketaren eskritura publikoa egilestean ordainduko da.  
 
VISESAk faxa, helbide elektronikoa edo interesdunak noiz eta zer hartu duen idatziz uzten duen 
beste edozein bitarteko erabiliz esleipendunari jakinarazten dionetik gehienez HILABETEKO 
epean egiletsi beharko da.  
 
Lokala ematea eta emate-epea zenbatestea. Lokala salerosketaren eskritura publikoa 
sinatutakoan entregatuko da. Gutxi gorabehera eta loteslea izan gabe, eraikin babestua 
sustatzeko hurrengo epe hauek zenbatesten dira: 

- Eraikinaren obra lizitazioan jartzea:                                          2021eko azaroa 
- Obra hasteko zuinketa-akta:                                          2022ko uztaila. 
- Obraren amaiera                                                                       2024ko azaroa 
- Obraren harrera                                                           2025ko  martxoa 
- Behin betiko kalifikazioa                                                        2025ko maiatza 
- Eskriturak egiten hastea                 2025eko azken 

hiruhilekoa 

VISESAk uste du eraikina 2024ko azken hiruhilekoan amaituko dela. 
 
VISESAk programazioa bere kabuz alda dezake arrazoiak alegatu edo justifikatu gabe, eta 
kontratuaren lizitatzaileak edo esleipendunak ez du kalte-ordain edo erreklamaziorako aukerarik 
izango, 18. klausulan xedatutakoa aplikatzea gorabehera. 
 
Lokala egokitzeko obrak eta aldaketak. Erosleak eskatuta, eta bere kargura, VISESAk, hala 
badagokio, baimen dezake erosleak salerosketaren eskritura publikoa sinatu baino lehen 
lokalean egokitzapen-obrak gauzatzea, baina aurretiaz, aldeek adostutako plangintzaren 
arabera, eskaera justifikatua egin beharko du. 
 
Kontratuaren esleipendunak eman aurretik lokalean egin nahi duen edozein aldaketa teknikoki 
eta ekonomikoki justifikatuko da, eta VISESAk aurretiaz zein berariaz baimendu beharko du. 
Halakoetan, esleipendunak bere gain hartuko ditu kostu handiagoak eta VISESAk eraikina 
sustatu/eraikitzean izan dezakeen ondorio ekonomikoa. Ez dira baimenduko aldaketak, 
VISESAren interesak eta sustapena arriskuan jartzen badira. 

 
18. klausula.- EZ-BETETZEAK 
 

A) Zehaztutako epean esleipendun erosleari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik 
salerosketa-kontratu pribatua legeztatzen ez bada, VISESAk erabaki dezake 
eginbeharra betetzea eskatzea edo esleipena suntsiaraztea ez delako bete, hurrengo B 
ataleko ondoreekin. 
 
Erosleari egotz dakiokeen arrazoia da kontratua edo eskritura sinatzeko epeak ez 
betetzea esleipendun erosleak eragiketa finantzatzeko zailtasunak direla bide edo 
jarduera ezartzeko administrazio-baimenak edo bestelako baimenak lortzean 
atzeratu/ezesteagatik. Horiek esklusiboki bere erantzukizun dira. 
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B) Esleipendun eroslea eskritura sinatzeko egunean eta orduan agertzen ez bada, 
VISESAk eginbeharra betetzeko eska diezaioke edo esleipena eta kontratua suntsiaraz 
ditzake.  

 
 VISESAk betetzeko eskatzen badu, erosketa-prezioa 200.000 euro garestiagoa 

izango da, eta eskritura gehienez 3 hilabeteren barruan sinatu beharko da. 
Kontratua suntsiaraziko da epe hori betetzen ez bada.  Ondore horretarako, 
ordaintzeke dauden zenbatekoak mugaeguneratu, likido eta eskagarritzat joko 
dira. Une horretatik aurrera zenbateko horiek indarreko legezko diru-interesak 
sortuko dituzte, kalte-galerengatik eska daitezkeen bestelako erantzukizunak 
gorabehera, besteak beste, ordaindu arte diruaren erosteko ahalmena galtzea. 
 

 VISESAk kontratua suntsiaraztea erabakitzen badu, zehapen gisa aplikatuko 
ditu prezioaren aurrerakinaren kontzeptupean emandako zenbatekoak. Hori 
kalte-galerengatik zehapen-klausula ordezkaezina izango da, eta aske erabili 
ahal izango du agiri honen xedea, Kode Zibilak 1.504. artikuluan azaltzen duen 
jakinarazpena egin ondoren. Ez-betetzeagatik etorkizuneko gauzaren 
salerosketa-kontratu pribatua legeztatu baino lehen suntsiarazten bada, 
VISESAk lizitatzailearen behin-behineko bermea exekutatuko du.  

 
C) Salerosketa-kontratu pribatua legeztatzen edo eskritura publikoa sinatzen ez bada, 

VISESAk kontratua hurrengo eskaintzari eslei diezaioke, eskaintzen sailkapen-
hurrenkeraren arabera, lizitatzailearekin horren indarraldia mantentzen dela baieztatu 
ostean. 

 
D) Salerosketari buruzko eskritura publikoa sinatzearen bitartez, VISESA lokala 

entregatzeko orduan berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik 2026ko abenduaren 
31tik aurrera atzeratzen bada, esleipen-prezioa 200.000 euron gutxituko da.  
 

E) Aurreko paragrafoan adierazitako atzerapena 2027ko abenduaren 31z haratago 
luzatzen bada, esleipendun erosleak kontratua suntsiarazteko aukera izango du aldeen 
arteko zehapenik gabe. Halakoetan, erosleari aurreratutako zenbatekoak itzuliko 
zaizkio, legezko diru-interesarekin gehituta. 
 

F) Aurreko D) eta E) ataletan ezartzen denerako, VISESAri ezingo zaizkio egotzi 
sustapena egiten ari den enpresak obra-kontratua ez betetzeagatik eratorritako 
atzerapenak (kaudimenik ezaren egoerak edo konkurtsoa aitortzeko eskaera barne) 
edo sektore- nahiz administrazio-izapideetan hirugarren arduradunen ekintzarengatik 
emate-epean izandako ondorioak. 
 

19. klausula.- ESLEIPENDUNAREN BESTE BETEBEHAR BATZUK  
 
Lizitazioaren xedea hirigintza-araudian zehaztutako sailkapenaren eta kalifikazioaren arabera 
aurreikusitako erabilerara bideratu beharko da.  
 
Berariaz debekatuta dago edozein pertsona fisiko edo juridiko esleipendunaren eskubide eta 
betebeharretan subrogatzea edo horiek lagatzea, berariaz eta idatziz VISESAk baimentzen ez 
badu.  
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Erosleak nahitaez ordaindu beharko ditu zerga guztiak, hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko 
zerga (udal-gainbalioa) barne, baita kontribuzio eta/edo arielak ere, inskripzioa egilesteko 
notarioaren eta/edo jabetzeko erregistratzailearen ordainsariekin batera. VISESAri eskritura 
publikoaren kopia baimendua doan emateko konpromisoa hartzen du.  
 
20. klausula.- KONFIDENTZIALTASUNA 
 
Kontratistak erabateko konfidentzialtasuna eta erreserba izango du kontratua betetzean ezagut 
ditzakeen datuen inguruan eta, bereziki, horiek pertsonalak badira. Hala, agiriak adierazten 
dituen helburuez kanpo ezingo ditu erabili, ezta, kontserbatzeko bada ere, beste batzuei laga 
ere. Eginkizun hori informazioa ezagutzen denetik bost urtez luzatuko da. 
 
21. klausula.- DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA 
 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) 
Erregelamenduak, Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak 
(aurrerantzean, DBLO) eta DBLOa garatzeko erregelamendua onesten duen abenduaren 
21eko 1720/2007 Errege Dekretuak xedatutakoaren arabera, kontratazio-prozedura honetan 
parte hartzeko interesa dutenei jakinarazten zaie beren datuak VISESAren fitxategietan sartuko 
direla. 
 
Era berean, jakinarazten zaie etorkizunean kontratu- eta kudeaketa-harremana mantentzeko 
VISESAk lortzen dituen datu guztiak tratatuko dituela. Hartzaileak VISESAren beraren 
zerbitzuak izango dira. Eskatzen diren datu guztiak nahitaez bete beharko dira, eta titularrek 
informazioa lortzeko aukera dute. Halaber, zuzendu, ezabatu eta aurkaratzeko eska dezakete 
eta, horretarako, VISESAk eskura jartzen dituen bitartekoez balia daitezke. Helbidea Gasteizko 
(01013) Gamarrako Atea kaleko 1A, 2. solairuan du. 
 
22. klausula.- KONTRATUAREN ARAUBIDE JURIDIKOA ETA JURISDIKZIOA 
 
Kontratu hau ondare-kontratu pribatua da, eta hurrengo xedapen hauek arautuko dute: 
 
- Baldintza orokorren agiri honen klausulek. 
- Zuzenbide pribatuko arauek; zuzenbide osagarri modura aplikatuko dira esleipena 

interpretatzean, haren ondoreetan, hori betetzean eta azkentzean sortutako gaiak 
ebazteko, agiri honek xedatutakoaren arabera ezin badira ebatzi.  

- Azkenean, aplikatu beharreko administrazio-arauek. 
 
Agiri hau, eranskinak eta eskaintzaren gainerako dokumentu guztiak aldeen arteko kontratuan 
sartuta daude, eta alde biak behartzen dituzte. Aldeen artean sinatutako kontratuak agiri hauek 
eta hautatutako eskaintza bete beharko ditu. 
 
Agiriaren eta kontratuaren edozein dokumenturen artean desadostasunik badago, agiria 
izango da nagusi, aldeen eskubideak eta eginkizunak baititu. 
 
Kontratu, dokumentu erantsi edo argibide, agiri ala VISESAk onetsitako arauen edozein 
baldintzak ez ezagutzeak edo jakiteak ez du esleipenduna betetzeaz salbuetsiko, hitzartutakoa 
egikaritzeko orduan aplikagarria izanez gero. 
 
Gai gatazkatsuak jurisdikzio zibilaren eta, bereziki, Gasteizko auzitegi eta epaitegien 
araberakoak izango dira.  
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ERANSKINAK 
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1. ERANSKINA: HIRIGINTZA-BALDINTZEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA ETA 
ERREGISTROKO OHAR SOILA 
(Erantsitako fitxategiaren arabera) 

  



  
 

Orria: 19tik 16.a 
DB-2 ZORROTZAURRE LOKALAREN LIZITAZIO-AGIRIA 
2021/05/07 

2. ERANSKINA: PARTE HARTZEKO ESKAERA 
 
 
 

……………………………………….. jaunak/andreak ……………………………………… NAN-
zenbakiarekin, bere izenean edo ………………………... ordezkatuz (IFK: ………………; 
helbidea: ………… udalerriko ……………………………….: kalea),  

 
HONAKO HAU ADIERAZTEN DU: 

 

A) Izan duela …. partzela besterentzeko VISESAk deitutako kontratazio-prozeduraren berri. 
 

B) Lizitazioan parte hartzeko interesa duela, eta, eskaera honekin batera, xede horrekin 
eskatutako dokumentazioa aurkezten duela. 

 

C) Prozedura honetan egindako jakinarazpenak hurrengo helbide, telefono, fax eta helbide 
elektroniko honetan hartuko direla: 
 
- Helbidea 
- Telefono-zenbakiak 
- Faxa 
- Helbide elektronikoa 
 
Aurrekoaren babesean, 
 
HAU ESKATZEN DU: 
 
Eskaera hau onets dadin, …. besterentzeko VISESAk deitutako kontratazio-prozeduran 
parte hartze aldera. 
 
 

 
………(e)n, 2021eko …………..aren …(e)(a)n.  

 
 

Sin.:   
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3. ERANSKINA: ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 

 
 
……………………………………….. jaunak/andreak, ……………………………………… 

NAN-zenbakiarekin, bere izenean edo ………………………... ordezkatuz (IFK: ………………; 
helbidea: ………… udalerriko ……………………………….: kalea), bere erantzukizunpean 
ADIERAZTEN DU: 

 
- Ordezkatzen duen enpresak nortasun juridikoa eta jarduteko gaitasun osoa dituela kontratu 

hau sinatzeko. 
- Enpresak eta bere administratzaileek eta/edo ordezkariek ez dutela Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko Legeak kontratatzeko ezarritako ezintasunik, bateraezintasunik edo 
debekurik. 

- Ez dagoela Merkataritzako Kodeak 42. artikuluan eta Sozietateen gaineko zergari buruzko 
Legeak 182. artikuluan xedatutako ustezkoetan. 

 
Hori guztia adierazten du agiriak aurrez ikusten duenerako. Kontratazio Mahaiak eskatutako 
epean baldintzak egiaztatze aldera justifikazioa aurkezteko konpromisoa hartzen du; dena den, 
erantzukizunpeko adierazpena aurkeztean baldintza guztiak betetzen dituela azaltzen du.  

 
 

 
………(e)n, 2021eko …………..aren …(e)(a)n.  

 
 

Sin.:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Orria: 19tik 18.a 
DB-2 ZORROTZAURRE LOKALAREN LIZITAZIO-AGIRIA 
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4. ERANSKINA: ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA ORDAINTZEKO MODUA 

 
 
 
……………………………………….. jaunak/andreak, ……………………………………… NAN-
zenbakiarekin, bere izenean edo ………………………... ordezkatuz (IFK: ………………; 
helbidea: ………… udalerriko ……………………………….: kalea), 
 
A) Aztertu eta ezagutzen du …. besterentzeko lehiaketa publikoari buruzko baldintza-agiria.  
 
B) Lehiaketa arautzen duen baldintza-agiri honekin ados dago, eta oso-osorik onetsi eta 
borondatez beteko du. 
 
B) “VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI SA/EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA EA” 
(VISESA) erakundeak deialdia egin ostean, …… erosteko lehiaketarako guztira 
……………………………………………………………. (zenbakiz eta letraz) EUROKO eskaintza 
ekonomikoa aurkezten du, BEZik gabe. 
 
Eskainitako prezioan ez dago BEZa sartuta, ezta arestian aipatu den xedea esleitzearen 
ondoriozko beste edozein zerga ala tributu eta/edo gasturik ere, lehiaketaren agiri arauemaileak 
xedatutakoarekin bat etorriz. 
 
C) Eskaintzen du eskritura sinatu baino lehen aurreko atalean adierazitako prezioaren % … 

aurreratzea salerosketa-kontratu pribatua legeztatzen denean. 
 
 
 
………(e)n, 2021eko …………..aren …(e)(a)n. 
 
 
Sin.: 
  



  
 

Orria: 19tik 19.a 
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5. ERANSKINA: ABALAREN EREDUA 

 
 

 
………………… jaunak/andreak, ………………………ren (ERAKUNDE FIDATZAILEA) izenean,  
 
 

ABALA EMATEN DU:   
 

Solidarioki, …………….k (FIDANTZA EZARRI BEHAR DUEN TITULARRA) (NANa/IFZa: 
……………; helbidea: ……………………….) aipatzen dituen ordena- eta eskusio-onurei uko 
eginez, “VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI SA/EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA EA” 
(VISESA”) erakundearen aurrean (FIDANTZA-HARTZAILE TITULARRA), :…………………….. 
(…………) EUROKOA, lokal komertzial eta sotoaren (-1) lizitazioan eskaintza aurkeztearen 
ondoriozko eskakizunei erantzuteko. Horiek Bilboko (Bizkaia) Zorrotzaurre eremu mistoko 1. 
jarduketa integratuaren 1. exekuzio-unitatean sartutako DB-2 partzelan eraikiko den 
eraikuntzarekin lotuta daude.  
 
Abala VISESAk eskakizuna kitatutzat jo arte egongo da indarrean.  
 
Banku-erakunde honek aitortzen du eztabaida guztiari uko egiten diola, eta behartuta dago, 
eskaintza betetzen ez bada, bere ordez bermatutako ………………… (zenbakiz) euroko 
zenbatekoa ordaintzera “VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI SA/EUSKADIKO ETXEBIZITZA 
ETA LURRA EA” (VISESA) erakundeak egindako lehen errekerimenduan. Horretarako, 
VISESAk ez du justifikatu beharko ez-betetzea, kaudimenik eza edo ordaindu nahi ez izatea, 
zenbatekoa estaltzeko jo baitezake zordun nagusira edo hori bermatzen duen erakundera, 
solidarioki erantzun behar dutelako.  
 
Esleipendun erosleari dagokionez, abal honek baliozkotasuna izango du “VIVIENDA Y SUELO 
DE EUSKADI SA/EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA EA” (VISESA) erakundeak kitatzea 
agintzen ez duen bitartean.  
 
 
 
……………., 2021eko ………………...  
 


