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LEHIAREN EUSKAL KONTSEILUAREN EBAZPENA 

184-ZEH-2016 Lehiaren Euskal Agintaritzaren proiektua 

 

Bilbo, 2017ko urriaren 3a 

 
 
Bertaratuak: 

Lehendakaria: Alba Urresola Clavero andrea 

Batzordekidea: Rafael Iturriaga Nieva jauna 

Batzordekidea eta idazkaria: Enara Venturini Álvarez andrea 

 

 

Lehiaren Euskal Kontseiluak, Lehiaren Euskal Agintaritzaren otsailaren 2ko 

1/2012 Legearen 10 e) artikuluan aurreikusitakoaren arabera dituen eskumenak 

betez, Lehiaren Euskal Agintaritzaren 184-SAN-2016 zenbakidun proiektuari 

buruzko EBAZPEN hau eman du. 

 

I. AURREKARIAK 

1. 2016ko martxoaren 18an, salaketa bat jaso zen Lehiaren Euskal 

Agintaritzaren Erregistroan, COMERCIAL AIBAK TRS SL (AIBAK) enpresak 

hauen kontra jarritakoa: AUZO LAGUN SOZIETATE KOOPERATIBOA, 

COCINA CENTRAL MAGUI SL (MAGUI) eta GASTRONOMIA CANTÁBRICA 

SL (GASCA). 

2. Salaketaren arabera, enpresa horiek aldez aurreko akordioak egin zituzten 

11., 13., 14., 15. eta 17. loteetan, lizitazio batean horien adjudikazioa 

kontrolatzeko asmoz. Lizitazio horren bidez, hain zuzen, catering-zerbitzua 

kontratatu behar zen Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 
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12. Espedientean jasota dagoen informazioa aztertuta, ez da ikusi 11. lotean 

eskaintza egin zuten enpresek aldez aurretik akordiorik egin zutenik. Enpresa 

biek —AUZO LAGUN eta GASCA— 0 prezioa eskaini zuten «orduko prezioa 

office garraiatu bakoitzeko» kontzeptuan. Izan ere, prestatutako menuak in situ 

zerbitzatzen diren ikastetxeetako sukalde-langileak Eusko Jaurlaritzaren 

mendeko dira, eta, beraz, enpresek ez dute langilerik jarri behar.  

AUZO LAGUNek bere lehiakideak baino eskaintza ekonomiko hobea egin zuen. 

Horren azalpena izan liteke aurreko lizitazioetan lote horren esleipenduna 

izateak eman dion ezagutza. AUZO LAGUNek, gainerako enpresa guztiek 

legez, badaki aldez aurretik zeintzuk izango diren bere lehiakideak lote 

bakoitzean. Hortaz, lote bakoitzerako eskaintza egitean, estrategia ezberdina 

planteatzeko aukera du, berak loteaz duen ezagutza oinarri hartuta, eta lotera 

egokitzen delarik, edo enpresa jakin batzuekin lehiatzen deneko merkatu 

zehatz batera. Lote bakoitzean nola parte hartu eta gainerako operadoreekin 

nola lehiatu erabakitzen du, bere berezitasunetan oinarrituta. 

11. lotean, GASCAk baino eskaintza ekonomiko hobea egin zuen AUZO 

LAGUNek, eta haren esleipenduna izan zen.  

13. 13. eta 17. loteetan, talde bereko bi enpresa lehiatu ziren: AUZO LAGUN 

eta MAGUI. Kontratuen Legeak hori baimentzen du eta, beraz, lizitazioaren 

gehieneko prezioan jaitsiera nabarmenik egotea ez zen aurreikusteko moduko 

kontua. Jada aipatu denez, logikoa da enpresek ahalegin bera ez egitea 

eskaintza guztietan. Are gehiago, logikoa da eskaintza oldarkorrenak egitea 

horietan esleipendun izateko lehiakorragoak izan behar dutela uste duten 

loteetan. Era berean, logikoa da AUZO LAGUNek ahalegin lehiakor hori ez 

egitea bere taldeko enpresek bakarrik parte hartu zuten loteetan. Horrez gain, 

zentzuzkoa da ere ahalegin lehiakorra bere taldeko enpresa batek egiten duen 

loteetan AUZO LAGUNek prezioak asko ez jaistea, enpresa horrek lotea 

ezagutzen baitu eta, gainera, gertutasuna dela medio errentagarriagoa baitzaio. 

14. 14. eta 15. loteetan, GASCA, AUZO LAGUN eta MAGUI enpresek aurkeztu 

zituzten eskaintzak, eta azken hori izan zen aurreko urteetako lizitazioetan 

esleipenduna. MAGUIk AUZO LAGUNek baino eskaintza hobea egin zuen bi 

loteetan. Halere, MAGUIk loteotan esperientzia izanagatik, GASCAk eskaintza 

hobea egin zuen 15. lotean eta bera izan zen esleipenduna.  

Azkenik, MAGUI lote bakarraren esleipenduna izan zen, nahiz eta 3 lote egiteko 

produkzio-gaitasuna duen (360. orria).  

Bestalde, lau lote bere gain hartzeko produkzio-gaitasuna zuen GASCAri hiru 

lote esleitu zitzaizkion lizitazioan. Horietatik bi ez daude salatzailearen arabera 

ustez adostu zirenen artean: 6. eta 7. loteak dira, hasiera batean TAMAR 
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enpresari zegozkionak. Hala ere, TAMAR enpresak gaitasun nahikorik ez 

zuenez hasiera batean zegozkion lote guztiak bere gain hartzeko, GASCAri 

esleitu zitzaizkion, bigarren puntuazio onena zuen enpresa izateagatik. 

15. Laburbilduz, ikusirik espedientean jasotako informazioa eta enpresa 

lizitatzaileek aurkeztutako eskaintzen analisia, ezin da egiaztatu merkatua 

banatzeko akordiorik egin zutenik, LDCren 1. artikuluan tipifikatutakoaren 

arabera. 

16. Bestalde, honako hau dio LDCren 2. artikuluak: 

Debekatuta dago enpresa batek edo batzuek duten nagusitasunezko posizioa 

gehiegikeriaz ustiatzea merkatu nazional osoan edo horren zati batean. 

(…) 

Artikulu hori aplikatu ahal izateko, egiaztatu behar da ezen enpresa batek edo 

batzuek merkatuan nagusitasun-posizio nabarmena zutela, bai eta hura erabili 

zutela ere. 

Europako Batzordearen arabera, nagusitasun-posizioa da enpresa bati edo 

enpresa-talde bati aukera ematen diona bere lehiakideak, bezeroak eta, 

azkenik, kontsumitzaileak aintzat hartu gabe aritzeko1. Egoera hori gertatu ohi 

da enpresa batek edo enpresa-talde batek merkatu jakin bateko eskaintzaren 

zati handi bat kontrolatzen duenean, baldin eta balorazioan aztertutako 

gainerako faktoreek (sartzeko oztopoak, bezeroen erantzute-gaitasuna eta 

abar) hori bera iradokitzen badute. 

17. Baldin eta merkatu hori definitzen badugu gorago aipatu helburuak dituen 

lizitazioaren merkatua bezala —alegia, janari prestatuak egitea, lehengaiak 

entregatzea, horiek garraiatzea eta prestazio osagarriak ematea Eusko 

Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren mendeko 

diren kudeaketa zuzeneko ikastetxe publikoetako jantokien funtzionamendurako 

(C02/010/2015 zenbakiko espedientea)—, orduan adierazi behar da ezen 

enpresak eskaintzak aurkeztuz lehiatzen direla lizitazio-fasean, eta, kontratua 

esleitu denean, enpresa esleipendunak zerbitzua ematen duela baldintza-

agirietan xedatutako denbora-tartean.  

Beraz, lehia-jarduera ekonomikoa ustiatu aurreko unean agertzen da; zehazki, 

kontratuaren lizitazio-prozesuan. Prozesu horretan hainbat enpresak hartzen 

dute parte, agirietan definitutako preskripzio teknikoen eta ekonomikoen 

                                                 
1
 Batzordearen komunikazioa, erreferentziazko merkatuaren definitzeari buruzkoa, lehiaren 

esparruan Europar Batasuneko araudia ezartzeko (97/C 372/03). Aldizkari Ofiziala: C 372 
zenbakia, 1997/12/07, 0005–0013. or. 
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e) Administrazioak bere kabuz hasitako jarduerak edo salaketak artxibatzea ebaztea, 

hala egin behar denean, zehapen-espediente bihurtu baino lehen, (…) 

 

23. LDCren 49.3. artikuluak honako hau xedatzen du: 

3. Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluak, Ikerketa Zuzendaritzak proposatuta, 

ustez lege honen 1., 2., eta 3. artikuluetan debekatutako jokaerak izateagatik hasi 

beharreko prozedurak ez hastea erabaki eta ordura arteko jarduerak artxibatu ahal 

izango ditu, Legea urratu izanaren zantzurik ez dagoela irizten baldin badio. 

 

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, zeinaz onetsi den Lehiaren 

Defentsarako Araudia, honako hau xedatzen du bere 27. artikuluan: 

Lehiaren Batzorde Nazionaleko Kontseiluak (kasu honetan Lehiaren Euskal 

Kontseiluak) prozedura ez hasi eta uztailaren 3ko 15/2007 Legearen 44. eta 49.3 

artikuluetan ezarritako baldintzetan jarduerak artxibatze aldera, Ikerketa Zuzendaritzak 

jasotako salaketaren, aurretiaz egindako jardueren, hala dagokionean, eta artxibatzeko 

proposamenaren berri emango dio. 

Aurrekoarekin bat eginez, eta, txostenean oinarrituta, Ikerketa Zuzendaritzak 

zehapen-espedienterik ez hasteko eta salaketa amaitutzat jotzeko 

proposamena egin zuen uztailaren 26an. Kontseilu honek Ikerketa 

Zuzendaritzaren aipatu proposamena onartu du. Izan ere, egindako instrukziotik 

eta azaldutako zuzenbideko egitateetatik eta oinarrietatik ondorioztatzen denez, 

ez dago arau-hausteren zantzurik. Hortaz, salaketak ez du nahikoa funtsik, eta, 

horren ondorioz, ezin da zehapen-espedienterik hasi, aipatutako 27. artikuluko 

bigarren atalarekin bat eginez. 

 

Aipatutako manuak eta aplikazio orokorreko gainerakoak aztertuta, 2017ko 

urriaren 3ko goizean egindako osoko bilkuran, Lehiaren Euskal Kontseiluak 

EBAZTEN DU 

BAKARRA- Zehapen-prozedurarik ez hastea, eta amaitutzat jotzea 

erreferentziazko ezkutuko informazioaren markoan egindako eta izapidetutako 

jarduketak; izan ere, ez da egiaztatu nahikoa zantzurik dagoenik 

ondorioztatzeko Lehiaren Defentsarako uztailaren 3ko 15/2017 Legearen 1. eta 

2. artikuluak hautsi direnik. 
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Jakinaraz bekio ebazpen hau Lehiaren Euskal Agintaritzako Ikerketa 

Zuzendaritzari, eta jakinaraz bekie interesdun guztiei ere, adierazten zaielarik 

Ebazpen honek administrazio-bidea amaitzen duela, eta administrazioarekiko 

auzi-errekurtsoa ipin dezaketela EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko 

Administrazioarekiko Auzien Salan, jakinarazpena egiten den egunetik hasi eta 

bi hilabeteko epean. 


