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2014KO UZTAILAREN 6AN SAN MARTZIALGO KANPAKO KANTINA ETA 
TXOSNAREN ESPLOTAZIOA ARAUTUKO DUTEN BALDINTZAK 

 

1. Deialdiaren xedea: 

Deialdi honen xedea da 2014ko uztailaren 6an San Martzialgo kanpan irekiko den kantina 
eta jarriko den txosnaren esplotazioa adjudikatzea. 

 

2. Eskaerak: 

Bergarakoak izan eta irabazi asmorik ez duten Kultura edo Kirol Elkarteek, Talde 
Herrikoiek eta ongintzako elkarteek aurkez ditzakete eskaerak.  

Adinez nagusia den eta jarduteko gaitasun osoa duen pertsona batek sinatu beharko du 
eskaera. Eskaera idatziz aurkeztu beharko da, eta bertan azaldu beharko da baldintza-
orri hauek jasotzen dituzten betebehar guztiak ezagutzen dituztela eta betetzeko prest 
daudela. 

Eskaerak aurkezteko epea ekainaren  9an 12:00etan bukatuko da. 

 

3. Adjudikazio-hartzaileen betebeharrak: 

a) Jende aurrean lana egin behar dutenek euskaraz hitz egiten jakin beharko dute. 

b) Ezin izango da musika, kartel edo antzekorik jarri, eta eman beharreko informazioa 
(prezioak…) euskara hutsean edo elebitan egingo da. Elebitan balitz, euskarari 
lehentasuna emanez egin beharko da. 

c) ”Ekainaren 25eko 18/1998 Legean ezarritakoaren arabera, debekatuta dago 18 
urtetik beherakoei edari alkoholikoak eta tabakoa saltzea, BERAZ, HORI BETE 
BEHARKO DA ETA HORRI BURUZKO KARTELA IKUSTEKO MODUKO TOKIAN 
JARRI BEHARKO DA.” 

d) Kantina eta txosna goizeko bederatzietarako irekita egon beharko dira eta 
"jaitsierarekin" batera itxi. 

e) Utzitako baldintza berdinetan bueltatu beharko dira, uztailaren 8rako kantinaren 
kasuan eta uztailaren 7ko goizean txosnaren kasuan. 

f) Adjudikazio-hartzaileek arduradun bat izendatu beharko dute Udalarekiko 
harremanetarako. 

 Izendapen hau idatziz egin beharko da eta Udaletxeko Idazkaritzan aurkeztu beharko 
da, adjudikazioaren berri jasotzen dutenetik kontatzen hasi eta 5 egun naturaleko 
epean. 

g) Zinegotzi, dantzari, txistulari eta bertsolariei salda, txorizoa, haragia, ogia eta ardoa 
eskainiko diete kantinaren adjudikazio-hartzaileek soka dantzaren ondoren, eguerdi 
inguruan. 

h) Kantina eta txosnaren ustiaketarekin zerikusi zuzena duten eta Udalak eskatutako 
bestelakoak. 
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i) Egun horretarako behar den generoa batzeko, bestelako behin-behineko instalazio 
edo eranskinik beharko balute adjudikazio-hartzaileek, beren kontura muntatu eta 
kendu beharko dute eta lokala hustu beharreko epe berean kendu beharko dute. 

j) Gutxienez 150.253 €-ko kapitala izango duen erantzukizun zibileko poliza kontratatu 
beharko dute, kantina eta txosnaren esplotazioak sortutako kalteei erantzuteko. 
Udala, txosna eta kantina jartzen duen heinean, hirugarren kontsideratuko da 
jasotako kalteen aurrean. 

k) Edalontzi berrerabilgarriekin egin beharko da lan, derrigorrez. Behar izanez gero 
Udalak baditu eta Kultur etxean jaso ahal izango dira. Garbiketa egin behar del aeta 
dagokion kostua ordaindu beharko da (kultura departamenduan emango da 
zenbatekoa den datua) eta bestalde bueltatu ez den edalontzi bakoitzeko euro 1 
ordaindu beharko da. 

l) Sortzen diren  hondakinak ongi sailkatuak biltzen direla ziurtatu  beharko da. 
Horretarako zailtasun bereziak egon daitezkeela uste bada hondakinen informazio 
bulegora jo daiteke. Bertan gidak, hiztegiak edo kartelak jaso daitezke hondakinak 
egoki sailkatzen laguntzeko. 

Udala arduratuko da ontziak ekitaldia burutuko den gunera eramateaz. Bestelako 
eskaerarik ez badago organikorako 2 edukiontzi utziko ditu (120 litrokoak). Jaia 
bukatzean udala arduratuko da ontzi hauek jasotzeaz eta larrialdi gunera 
eramateaz. Ontzi arinak, papera eta/edo beira sortuz gero, adjudikatzaile-
hartzailearen ardura izango da dagokio edukiontzietara botatzea. 

m) 375€-ko fidantza jarri beharko dute. 

 

4. Adjudikazioa: 

Eskaera-orrian kontrakorik azaltzen ez bada, eskaera aurkeztu dutenek kantinarako eta 
txosnarako eskaera egiten dutela ulertuko da. 

Zozketa bidez egingo da esplotazioen adjudikazioa, ekainaren 9ko 12:30etan udaletxe 
honetan. 

Lehendabizi, 2012. eta 2013. urteetan zuzenean edo behean aipatzen den legez 
konpartituz adjudikazio-hartzaile izan ez zirenen artean egingo da zozketa. 

Eskaera aurkeztu dutenen artean baldintza hau betetzen duenik ez balego, aurkeztutako 
guztien artean egingo da zozketa. Aurkeztu diren guztiak aterako dira eta atera ahala 
zerrenda egingo da.  

Eskaera orrian aukeratutako lehentasunaren arabera zozketan lehena ateratzen duenari 
emango zaio kantina edo txosna aukeratzeko aukera. 

Esplotazioa konpartitzea posible izango da baldintza hauekin: 

1. Zozketaren arabera adjudikazio-hartzaile suertatu direnen oniritzia beharko da, eta 
idatziz aurkeztu beharko da udaletxean. 

2. Zozketaren ondorioz egindako zerrenda errespetatu beharko da; hau da, 
konpartitzeko lehentasuna izango dute 3., 4. etab... 

3. Konpartitzea erabaki badute, horren berri eman beharko dute udaletxean. 

 


