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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LAUDIOKO UDALA

Udal posta kudeatzeko eta banatzeko zerbitzuaren kontratazio espedientea

2017ko irailaren 15ean Tokiko Gobernu Batzarrak hartu duen erabaki bitartez onartu egin da 
udal posta kudeatzeko eta banatzeko zerbitzuaren kontratazio espedientea.

1. Erakunde esleitzailea.

a) Erakundea: Laudioko Udala.

b) Espedientea izapidetzen ari den arloa: Idazkaritza Orokorra Arloa

c) Espediente-zenbakia: S - 17/68 MF.

2. Kontratuaren objektua eta xedea:

a) Helburuaz zehaztasunak: Udal posta kudeatzeko eta banatzeko zerbitzua

b) Burutzapen lekua: udala

c) Burutzapen epea: kontratuaren objektu den zerbitzuaren burutzapen epea bi urtekoa da 
kontratua sinatuko den egunetik hasita.

3. Izapideak, prozedura eta esleitzeko era:

a) Izapidetzea: arrunta.

b) Prozedura: irekia.

c) Era: esleitzeko hainbat irizpide.

4. Lehiatzeko oinarrizko aurrekontua. 141.242,24 euro, gehi ehuneko 21 BEZ (29.660,87 euro), 
orotara 170.903,11 euro.

5. Bermeak:

a) Behin-behinekoa: ez da eskatzen.

b) Behin betikoa: kontratatuaren aurrekontuko ehuneko 5 (BEZ barik).

6. Espedientea aztertu eta informazioa: Laudioko Udaletxean, Idazkaritza Orokorra Arloa, 
Herriko plaza, z/g, 944034807 telefonoan, iragarki hau ALHAOn argitaratuta agertzen den hu-
rrengo baliodun egunetik hasi eta proposamenak aurkezteko epea amaitu arte.

7. Dokumentazioa non lortu: Laudioko Udaletxean, Idazkaritza Orokorra Arloa, Herriko plaza, 
z/g, 944034807 telefonoan.

8. Kontratistaren betebehar espezifikoak. Pleguaren arabera.

9. Eskaintzen aurkezpena:

a) Aukezteko azken eguna: ALHAOn Iragarki hau argitaratu osteko biharamuneti zenbatzen 
hasita, hamabost (15) egutegiko egun natural.

b) Postaz bidaltzea: urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuz onartutako Administrazio Pu-
blikoetako Kontratazio Erregelamenduko 80. 4. artikuluan ezarritako baldintzekin bat.

c) Aurkeztu behar den dokumentazioa: klausulen eta baldintze pleguaren araera.
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d) Non aurkeztu eskaintzak, lekua: Udaletxeko Erregistro Orokorrean, Herriko plaza 0140 
posta kodea, Laudio (Araba), eskaintzak aurkezteko azken eguneko 13:00ra arte. Dokumenta-
zioa aurkezteagatiko tasak ordaindu beharko dira. Kontratazio-mahaiak atzera botako du edo 
ez du onartuko aurkezpena egiteagatiko ordainketa egin barik daukan sarrera-erregistroan 
aurkeztutako dokumentazioa.

10. Enpresen subrrogazioa. Esleipena lortzen duen enpresak bere gain hartu edo subro-
gatu beharko du gaur egun zerbitzua ematen ari den langileria. Gizarte-klausula jakin eta ze-
hatz batzuk kontratazioetan txetatzekoa apirilaren 7ko 3/2016 Legeko 6.1 artikulua betearazita, 
Idazkaritza Orokorrean horri buruzko informazioa eskatzen edozein interesaturi bidali eta he-
larazi egingo zaio.

11. Noiz zabaldu eskaintzak: deialdia Laudio Udalaren kontratatzailean profilean argitaratuko 
da.

12. Eskaintza eredua: lizitatzaileak aurkeztu beharko du eskaintza baldintzen pleguan aurrei-
kusitako proposamen eredua erabilita eta plegu horretan bertan adierazten diren dokumentuak 
eskainiko ditu.

13. Iragarkien eta eskaintzak aurkeztearen gastuak: eskaintzak aurkezten dituztenek eurek 
ordainduko dituzte dokumentazioa barruan daramaten itxitako gutunazal eta eskaintzak aurkez-
teagatik udal-ordenantzatik eratorritako tasak. Esleipena lortzen duenari dagokio lizitazioaren 
iragarkiak eragindako gastuak ordaintzea.

14. Mahaia osatzen duten pertsonak: kontratazio organoaren erabakiz izendatutakoak.

Laudio, 2017ko irailaren 15a

Alkate-udalburua
JON IÑAKI URKIXO ORUETA
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