
 

 

 Ercilla 4, 2. 48009 BILBO • Tel. 944 032 800 ● www.competencia.euskadi.eus● infocompetencia@avdc.eus 

 

TXOSTENA, GALDAKAOKO TORREZABAL KULTUR ETXEKO 

KULTURA-JARDUERAREN LAGUNTZA TEKNIKORAKO 

AGIRIEN KAUDIMEN-IRIZPIDEEI BURUZKOA 

LEA/AVC 513-SUST-2021 zk. 

Aurkibidea: 

I. AURREKARIAK .......................................................................................... 1 

II. LEHIA .......................................................................................................... 6 

III. AZTERKETA ........................................................................................... 6 

a. Lizitaziorako sarbidea ..................................................................... 7 
b. Kontratu Publikoen Izendegi Bateratua - CPV .............................. 10 

c. 1086/2019 espedientea ................................................................ 12 
III. ONDORIOAK ETA GOMENDIOAK ............................................................. 17 

 

 

Osoko bilkura: 

Alba Urresola Clavero, presidentea 

Rafael Iturriaga Nieva, kontseilukidea 

Enara Venturini Álvarez, kontseilukidea 

Ainara Herce San Martín, idazkaria 

Lehiaren Euskal Kontseiluak (aurrerantzean, LEK), gorago aipatutako 

osaerarekin, 2021eko ekainaren 22an egindako bileran, honako txosten hau 

onartu du LEA/AVC 513-SUST-2021 espedienteari dagokionez. Espediente hori 

«Galdakaoko Torrezabal Kultur Etxeko kultura-jardueratik eratorritako lanak 

egiteko laguntza teknikoa» kontratatzeko agirietan jasotako kaudimen tekniko 

edo profesionaletako irizpideei buruzkoa da. 

I. AURREKARIAK 

1. 2021eko maiatzaren 20an, operadore ekonomiko batek 

infocompetencia@avdc.eus postontziaren bitartez aurkeztutako idazkiari eman 

zitzaion sarrera Lehiaren Euskal Agintaritzaren (LE/AVC) erregistroan. Idazki 

http://www.competencia.euskadi.eus/


 
 

 2 

horretan, jakinarazi zuen litekeena zela Galdakaoko Udalak sarbidea aukera 

berdinetan izateko eskubidea urratu izana «Galdakaoko Torrezabal Kultur 

Etxeko kultura-jardueratik eratorritako lanak egiteko laguntza teknikoa» 

1086/2019 espedientean. 

Zehazki, adierazi zuen agiri administratiboek kaudimen tekniko eta profesionala 

egiaztatzeko gaitasuna mugatzen zutela, «kaudimen hori bi CPV zehatzi buruz 

proposatzen zuelako esplizituki». Horren ondorioz, kultura-kudeaketako lanak 

egiten zenbait urte zeramatzan arren, ezin izan zen lizitaziora aurkeztu. 

2. 2021eko maiatzaren 24an, LEA/AVCk informazioa eskatzeko idazki bat igorri 

zion udal horri, proposatutako gaia aztertzeko nahikoa informazio edukitzeko. 

Informazio hori 2021eko maiatzaren 26an eta 27an igorri zen LEA/AVCra. 

3. Eskatutako eta igorritako informazioaren artean, 2010. urteaz geroztik xede 

berarekin deitutako aurreko lizitazioetan eskatutako kaudimen tekniko edo 

profesionala eta espedienteen zerrenda zeuden.  

2010. urteaz geroztik, hiru lizitazio deitu dira, azterketa honen xede den 

espedientea barne. Aurreko espedienteetatik datu hauek nabarmendu behar 

dira:  

 EC 20/2010 espedientea: «Torrezabal Kultur Etxearen ekitaldi-aretoan 

eta erakustaretoan, esaterako, zinema komertzialeko proiekzioak, arte-

emanaldiak eta arte-erakusketak eta abar egiteko behar diren zerbitzuak»: 

- 92000000-1 CPV: Aisialdi-, kultura- eta kirol-zerbitzuak. 

-Kaudimen tekniko edo profesionala: azken hiru urteetan emandako zerbitzuak, 20.000 

biztanletik gorako udalerrietan 300 ikusletik gorako edukiera duten Administrazioaren 

mendeko ekipamenduetako aretoetan horrelako zerbitzuak eman dituela egiaztatzeko. 

-Baldintza teknikoen agiriak egin beharreko prestazio zehatzak, kontratuaren 

objektuarekin lotura dutenak, zehazten ditu, zerbitzuen arabera xehatuta. Zinema 

komertzialari dagokionez, filmak kontratatzea, garraiatzea, muntatzea, zabaltzea eta 

proiektatzea, sarrera-txartela emateko lanak egitea, lokalerako sarbideak ixtea eta 

kontrolatzea, jarlekuzainak, zinema-operadorea, txarteldegiko eta garbiketako langileak 

ematea; beste mota bateko jarduerei dagokienez, hala nola antzerkiari, musikari eta 

abarri dagokionez, argi- eta soinu-teknikariaren, jarlekuzainaren, txarteldegiko 

langilearen eta abarren lanak egitea; eta erakusketei dagokienez, besteak beste, 

muntaketarako, biltegiratzeko, argiztapenerako eta materiala mantentzeko behar diren 

langileak ematea. 

-Jasotako eskaintzak: ARETO SL 

                              GESPROCINE SL 

-Adjudikazioa: ARETO SL 
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 EC 11/2015 espedientea: «Torrezabal Kultur Etxearen ekitaldi-aretoan 

eta erakustaretoan, esaterako, zinema komertzialeko proiekzioak, arte-

emanaldiak eta arte-erakusketak eta abar egiteko behar diren zerbitzuak»: 

 -92000000-1 CPV: Aisialdi-, kultura- eta kirol-zerbitzuak. 

-Kaudimen tekniko edo profesionala: azken hiru urteetan egindako zerbitzu edo lan 

nagusien zerrenda, alderdi hauek adierazita: zenbatekoa, datak eta hartzailea (publikoa 

edo pribatua).  

Lizitatzaileek egiaztatu beharko dute 20.000 biztanletik gorako udalerrietan 300 ikusletik 

gorako edukiera duten Administrazioaren mendeko ekipamenduetako aretoetan kontratu 

honetako zerbitzuaren oso antzeko zerbitzu bat eman dutela gutxienez (agirian 

deskribatutako zinema-operadorearen, jarlekuzainaren/atezainaren eta txarteldegiko 

lanak, gutxienez, hartuko dira oso antzeko zerbitzutzat). 

-Baldintza teknikoen agiriak egin beharreko prestazio zehatzak, kontratuaren 

objektuarekin lotura dutenak, zehazten ditu, zerbitzuen arabera xehatuta. Zinema 

komertzialari dagokionez, filmak kontratatzea, garraiatzea, muntatzea, zabaltzea eta 

proiektatzea, sarrera-txartela emateko lanak egitea, lokalerako sarbideak ixtea eta 

kontrolatzea, jarlekuzainak, zinema-operadorea, txarteldegiko eta garbiketako langileak 

ematea; beste mota bateko jarduerei dagokienez, hala nola antzerkiari, musikari eta 

abarri dagokionez, argi- eta soinu-teknikariaren, jarlekuzainaren, txarteldegiko 

langilearen eta abarren lanak egitea; eta erakusketei dagokienez, besteak beste, 

muntaketarako, biltegiratzeko, argiztapenerako eta materiala mantentzeko behar diren 

langileak ematea. 

-Jasotako eskaintzak: ARETO SL 

-Adjudikazioa: ARETO SL 

4. Txosten hau eragin duen lizitazioa, 1086/2019 espedientea, Galdakaoko 

Udalak deitu zuen 2021eko apirilaren 6an, adjudikazio-prozedura irekiaren bidez 

eta adjudikazio-irizpide ugarirekin. Lizitaziorako gehieneko aurrekontua 

190.909,09 euro da BEZik gabe (231.000 euro, BEZa barne). Iraupena 

urtebeterako ezarri da, bi luzapen egiteko aukerarekin. Kontratuaren balio 

zenbatetsia 620.396,67 eurokoa da. 

Administrazio-klausula partikularren agiriko kontratu-klausula espezifikoek, I. 
puntuan («Prestazioaren ezaugarriak»), honela definitzen dute kontratuaren 
objektua 1. apartatuan:  
 

«1.1. Definizioa: Lizitazio honen xedea da Galdakaoko Torrezabal Kultur Etxeko kultura-
jardueratik eratorritako lanak egiteko laguntza teknikoa kontratatzea, klausula teknikoen 
agirian ezarritako baldintzen arabera. Jarduerak honako hauek dira: zinema komertziala, 
programatutako jarduerak (zinema komertziala ez direnak), erakusketak eta ikasketa-
gela». 
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CPV kodeari dagokionez, honako hau ezartzen du: 
 

«1.3.- CPV kodea: 
 
Nagusia: 
92000000-1: Aisialdi-, kultura- eta kirol-zerbitzuak 
 
Osagarria: 
92130000-1: Zinema-proiekzioko zerbitzuak 
92370000-5: Soinu-teknikaria 
92521210-4: Erakusketa-materialaren babesa». 

 
3. apartatuta, lizitazioaren oinarrizko aurrekontuei buruzkoa, honela banakatzen 
da: 
 

«3.1.1. Enpresa lizitatzaileek urteko prezioa eskaini beharko dute zerbitzu horietako 

bakoitzarentzat:  

Zinema komertzialeko zerbitzuak: 64.462,80 euro urtean + % 21eko BEZ. Guztira = 
78.000,00 € urtean (BEZa barne). 

Erakusketa-zerbitzuak: 5.950,41 euro urtean + % 21eko BEZ. Guztira = 7.200,00 € 
urtean (BEZa barne). 

Ikasketa-gelako zerbitzuak: 38.016,52 euro urtean + % 21eko BEZ. Guztira = 46.000,00 
€ urtean (BEZa barne). 

Prezio horiek gehienekoak dira; beraz, ez da onartuko prezio horiek gainditzen duen 
eskaintzarik. 

3.1.2. Bestalde, klausula teknikoen agiriaren B) apartatuan, UDALAK EDO KULTURA- 
ETA KIROL-TALDEEK, ENPRESEK ETA ABARREK PROGRAMATUTA ekitaldi-aretoan 
gauzatu beharreko JARDUERAK (ZINEMA KOMERTZIALA EZ DIRENAK) izenekoan, 
jasotzen diren zerbitzuak PREZIO UNITARIOEN arabera eratzen dira: 
 
Elementu bakoitzerako eskainitako prezio unitarioek ezin dituzte gehieneko prezio 
unitario gisa (BEZik gabe) ezarritako zenbateko hauek gainditu: 
• Aretoko teknikari-/operadore-zerbitzuak: Gehienez ere 24,79 €/ordu + % 21eko BEZ. 
Guztira = 30,00 €/ordu. (BEZa barne).  
• Txarteldegiko, zamalanetako, atezaintzako, jarlekuzaineko zerbitzuak): Gehienez ere 
17,35 €/ordu + % 21eko BEZ. Guztira = 21,00 €/ordu (BEZa barne). 
• Garbiketa-zerbitzuak: Gehienez ere 16,52 €/ordu + % 21eko BEZ. Guztira = 20,00 
€/ordu (BEZa barne). 
 
Gehieneko unitateko prezioak dira, ondorioz, baztertu egingo dira horiek gainditzen 
dituzten eskaintzak. 
 
Kontratuaren objektua osatzen duten unitateen kopurua ez da zehaztasunez definitu; 
beraz, guztizko gehieneko aurrekontuaren benetako gastua botere adjudikatzailearen 
benetako beharren araberakoa da, eta berau ez dago behartuta unitate kopuru zehatz 
bat eskatzera, ezta aurrekontua osorik gastatzera ere. 
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Soilik zenbatespen gisa eta lizitatzaile baten baino gehiagoren eskaintza ekonomikoa 
balioetsi ahal izateko 3.1.2 apartatu honetan, zerbitzu horiek honako honen arabera 
zenbatuko dira: 
Teknikari-zerbitzuak: 500 ordu urtean. 
Txarteldegiko / Kokapeneko / Zamalanetako zerbitzuak: 250 ordu urtean. 
Garbiketa-zerbitzuak: 200 ordu urtean 
 

3.2 apartatuan, kontratua izapidetzeko kreditu-erreserbak egin diren aurrekontu-
aplikazioak biltzen dira; hona hemen horien banakapena: 
 

3.2.- Aurrekontu-aplikazioak: 
 
05-3342-227-99 (Zinema komertziala) 78.000,00 € 
05-3342-227-99 (Zinema ez-komertziala) 85.300,00 € 
05-3321-227-99 (Ikasketa-gela) 46.000,00 € 
05-3333-227-99 (Erakusketak) 7.200,00 € 
05-3381-227-99 (Jaiak) 1.000,00 € 
05-3345-227-99 (Gazteria) 2.000,00 €» 

Kaudimen tekniko edo profesionala biltzen duen 21.2 apartatuan lizitaziorako 

sarbidea eduki ahal izateko betekizun hauek biltzen dira: 

 «KAUDIMEN TEKNIKO EDO PROFESIONALA. Betekizuna(k): 

Gutxieneko betekizuna: Kontratuaren objektua osatzen duten lanen izaera bereko edo 

antzeko izaerako lanak egiten esperientzia izatea azken hiru urteetan, eta azken hiru 

urteetako bolumen handieneko urtean metatutako urteko zenbatekoa kontratu honen 

batez besteko urteko kuotaren % 70aren baliokidea edo handiagoa izatea, BEZik gabe 

(133.636,36 €) 

Izaera bereko edo antzeko izaerako lanen zerrenda zehazteko, CPV hauek xedetzat 

dituztenak hartuko dira kontuan: 92130000-1: Zinema-proiekzioko zerbitzuak, eta 

92370000-5: Soinu-teknikaria». 

Baldintza teknikoen agiriak zehazten ditu egin beharreko prestazio zehatzak, 

kontratuaren objektuarekin lotura dutenak, zerbitzuen arabera banakatuta. Zinema komertzialari 

dagokionez, filmak kontratatzea, garraiatzea, muntatzea, zabaltzea eta proiektatzea, sarrera-

txartela emateko lanak egitea, lokalerako sarbideak ixtea eta kontrolatzea, jarlekuzainak, zinema-

operadorea, txarteldegiko eta garbiketako langileak ematea; beste mota bateko jarduerei 

dagokienez, hala nola antzerkiari, musikari eta abarri dagokionez, argi- eta soinu-teknikariaren, 

jarlekuzainaren, txarteldegiko langilearen eta abarren lanak egitea; erakusketei dagokienez, 

besteak beste, muntaketarako, biltegiratzeko, argiztapenerako eta materiala mantentzeko behar 

diren langileak ematea; eta ikasgelari dagokionez, materialaren mantentze-lanak eta sarrerako 

kontrola egitea, besteak beste.  

ARETO SL da lizitazio horretara aurkeztu den enpresa bakarra. Gutxienez 2010. 

urteaz geroztik zerbitzu horiek egiten diharduen enpresa da. 
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II. LEHIA 

5. LEA/AVC, Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko Legearen 3. artikuluan 

ezartzen denez, bere helburuak betetzeko, eskumen hauek izango ditu: 

zehatzekoa, sustatzekoa, aurkaratzekoa, ebazpenak ematekoa, kontsultakoa 

eta arbitrajekoa1. 

Lehiaren sustapen-funtzioa prebentiboa da funtsean, eta merkatuetan lehia 

sustatu, hobetu eta erraztea du helburu. 

LEA/AVCren iritzian, administrazio-zuzenbideari loturik dauden Euskal 

Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen (erkidego-, foru- eta toki-

administrazioen) egintzak edo lege-lerruna baino lerrun apalagoko xedapen 

orokorrak (zerga-arloko foru-arauak izan ezik) merkatuko benetako lehiari 

oztopoak jartzen ari bazaizkio, aurkaratu ahal izango ditu kasuan kasuko 

jurisdikzioan. 

III. AZTERKETA 

6. Sektore publikoko kontratazioari buruzko arauak lehia askea ezarri du 

funtsezko betekizun gisa kontratu-prozedura publiko orotan. Ildo horretan, 

kontratazioa ez da lehia artifizialki murrizteko asmoz erabili behar, eta debekatuta 

dago operadore ekonomiko jakin batzuei bidegabe laguntzeko edo kalte egiteko 

asmoz sortzea.  

Sektore Publikoko Kontratuen Legeko (SPKL) 1. artikuluak2 honela dio:  

Lege honen xedea sektore publikoan egiten diren kontratuak arautzea da, eta horren 

bidez bermatu nahi da, batetik, kontratazioa printzipio hauen arabera gauzatuko dela: 

lizitazioetan parte hartzeko askatasunaren printzipioa, prozeduren 

gardentasunaren eta publikotasunaren printzipioa eta lehiakideen arteko 

diskriminaziorik ezaren eta tratu-berdintasunaren printzipioa; bestetik, 

aurrekontuaren egonkortasunaren eta gastuaren kontrolaren helburuari eta 

osotasunaren printzipioari lotuta, ziurtatu nahi da obrak egiteko, ondasunak eskuratzeko 

eta zerbitzuak kontratatzeko diru-funtsak efizientziaz erabiliko direla, dauden premiak 

aldez aurretik definituz, lehia askea babestuz eta ekonomiaren aldetik onuragarriena 

den eskaintza hautatuz. 

 

                                                 
1 1/2012 Legea, otsailaren 2koa, Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzkoa. 2012ko otsailaren 9ko 
EHAA, 29. zk. 

2 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa 
egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora.  
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a. Lizitaziorako sarbidea 

7. Administrazioaren kontratu baten adjudikazioduna izateko, sektore 

publikoarekin kontratatzeko gaitasuna eduki behar da. Gaitasun horrek esan nahi 

du lizitatzaileak jarduteko gaitasun osoaren, ekonomia- eta finantza-

kaudimenaren eta kaudimen tekniko edota profesionalaren betekizunak betetzen 

dituztela, eta ez duela kontratua egiteko debekurik. 

Kaudimen-betekizunak betetzea lizitaziorako sarbidea izateko eskakizun bat da, 

kontratazio-organoak nahierara zehazten duena kontratua arautzen duten 

agirietan, nahiz eta SPKLk ezarritako parametro jakin batzuk bete behar dituen. 

8. Kaudimen tekniko edo profesionala enpresa adjudikaziodunak kontratuaren 

objektu diren zerbitzu guztiak behar bezala egin ahal izango dituela ziurtatzeko 

berme gisa erabiltzen da; beraz, hertsiki lotuta dago baliabide teknikoekin eta 

giza baliabideekin, aurretiko esperientziarekin, gaitasun tekniko eta 

profesionalarekin, eta kontratua betetzeko beharrezkoak diren langileen 

kualifikazioarekin. 

9. Zehazki, zerbitzu-kontratuetako kaudimen tekniko edo profesionalari buruz, 

SPKLren 90.1 artikuluak honako hau ezartzen du: 

 «90. artikulua. Kaudimen tekniko edota profesionala zerbitzu-kontratuetan. 

1.–  Zerbitzu-kontratuetan, enpresaburuen kaudimen teknikoa edo profesionala 

balioesteko, haien ezagutza teknikoak, eraginkortasuna, eskarmentua eta 

fidagarritasuna hartuko dira aintzat, eta, kontratuaren objektuaren arabera, 

ondorengo bitarteko hauetako baten edo batzuen bitartez egiaztatu beharko dira 

horiek guztiak, kontratazio-organoak egindako aukeraren arabera: 

a) Gehienez ere azken hiru urteetan egindako zerbitzu edo lan nagusien zerrenda, 

kontratuaren objektu diren izaera bereko edo antzeko zerbitzu eta lanena. Zerrenda 

horretan, zenbatekoa, data eta haien hartzaile publikoa zein pribatua aipatuko dira. 

Gaitasun-maila egoki bat bermatzeko beharrezkoa denean, botere adjudikatzaileek 

adierazi ahalko dute kontuan hartuko direla hiru urte lehenago arte egindako zerbitzuei 

buruzko frogak. (…) 

Lan edo zerbitzuak  kontratuaren objektu diren lan edo zerbitzuen izaera berekoak 

edo antzeko izaerakoak direla zehazteko, administrazio-klausula partikularren 

agiriak, CPV kodeak ez ezik, jardueren eta produktuen beste sailkapen-sistema 

batzuk ere erabili ahalko ditu; esate baterako, Produktu eta zerbitzuen Nazio 

Batuen kode normalizatua (UNSPSC), Produktuen Sailkapen Zentrala (CPC) edo 

Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionala (CNAE). Betiere, kontratua 

adjudikatzeko benetako gaitasuna bermatuko dute horiek. Baldintza-agirian 

aurreikusi ez bada, CPV kodeetako kasuan kasuko lehenengo hiru digituei 

erreparatuko zaie. Estatuko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeak gomendioak 
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egin ahalko ditu adierazteko kasuan kasuko sailkapenetatik zein kode egokitzen zaizkien 

zehaztasun handienarekin kontratazio publikoan ohikoenak diren prestazioei. 

b) (...) teknikariei edo unitate teknikoei buruzko azalpena (…) 

c) Enpresako instalazio teknikoen, enpresaburuak kalitatea bermatzeko erabilitako 

neurrien, eta azterketa- eta ikerketa-bitartekoen deskribapena. 

d) (…) kontratazio-organoak egindako kontrola, edo enpresaburua kokatuta dagoen 

Estatuko organismo ofizial edo homologatu gaitu batek haren izenean egina, betiere 

organismo horren adostasuna tarteko dela. (…) 

e) Titulu akademikoak eta profesionalak (…) 

f) (…) ingurumen-kudeaketako neurriak (…) 

g) Azken hiru urteetan enpresak izan duen urteko batez besteko langile-kopuruari eta 

izan dituen zuzendaritza-taldeko kideen kopuruari buruzko deklarazioa (…). 

h) (...) zer makina, material eta ekipamendu tekniko edukiko dituen zehazten duen 

deklarazioa (…) 

i) Enpresaburuak behin-behinean zer kontratu zati azpikontratatzeko asmoa duen 

azaltzen duen adierazpena. 

2.–  Prozeduran parte hartzeko gonbidapenean edo lizitazio-iragarkian eta kontratuaren 

baldintza-agirietan zehaztuko da artikulu honetan biltzen direnetatik zein bitarteko 

onartzen diren kontratua beraiei adjudikatzea nahi duten enpresaburuen kaudimen 

teknikoa egiaztatzeko, eta, behar izanez gero, berariaz adieraziko dira haietako 

bakoitzarentzat eskatuko diren gutxieneko balioak. Eta hauei buruzko zehaztapenak 

egingo dira, aplikatzekoak direnean: titulazio akademikoak edo profesionalak, azterketa-

eta ikerketa-bitartekoak, kalitate-kontrolak, gaitasun teknikoaren ziurtagiriak, makineria, 

tresneria eta instalazioak, eta eskatzen diren ingurumen-kudeaketako ziurtagiriak. 

Halakorik ezean, azken hiru urteetan egindako eta kontratuaren objektu diren izaera 

bereko edo antzeko zerbitzu nagusien zerrendaren bitartez egiaztatuko da gaitasun 

tekniko edo profesionala. Horretarako, urteko zenbateko metatua exekuzio handieneko 

urtean kontratuaren batez besteko urteko ordainketaren ehuneko 70ekoa edo gorakoa 

duten zerbitzuak bakarrik hartuko dira kontuan. (…)». 

10. Beraz, lizitatzailearen kaudimen tekniko edo profesionala kontratuaren 

objektura lotuta egon behar da, eta kontratuarekiko proportzionala izan behar du. 

Hala, egin beharreko prestazio edo zerbitzu espezifikoen araberakoa izango da 

lizitaziora sartzeko ezarritako oztopoen proportzionaltasun eta egokitasunaren 

kontrol-parametroa.  

Normalean erabiltzen den betekizuna lizitatzen den kontratuaren objektu bera 

edo antzeko objektua duten kontratuetan egiaztatutako esperientzia izaten da, 

nahiz eta SPKLk beste betekizun batzuk ere onartzen dituen. 
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11. Ikus daitekeenez, indarreko SPKLk, aurreko SPKLTBk ez bezala3, zehaztu 

du lan edo zerbitzu bat kontratuaren objektu den lanaren edo zerbitzuaren izaera 

berekoa edo antzeko izaerakoa den erabakitzeko, administrazio-klausula 

partikularren agiriak CPV kodeak ez ezik, beste sailkapen-sistema batzuk ere 

erabili ahal izango dituela; nolanahi ere, azpimarratu du, kaudimen-irizpideak 

zehazteko garaian, lehia askea babestu beharko du: «betiere, kontratua 

adjudikatzeko benetako gaitasuna bermatuko dute horiek.»  

12. Bestalde, agirietan inolako aurreikuspenik egin ez den kasuetan, SPKLk 

xedatuaren arabera, «CPV kodeetako kasuan kasuko lehenengo hiru digituei 

erreparatuko zaie». Hala ere, araubide osagarri hori soilik erabiliko da agirietan 

xedapenik egin ez bada eta kontratuaren objektua zehaztasunez adierazi ez 

bada.  

Horri dagokionez, zenbait organok eman dute beren iritzia kontratuen inguruko 

errekurtsoetan, eta adierazi dute arau hori ez dela automatikoki aplikatzen; 

beraz, kontratuaren objektu diren lanak xehe eta zehatz adierazi badira 

espedientean, ezin izango dira erabili CPV kodearen lehenengo hiru digituak4.  

                                                 
3 SPKLTBren 78. artikulua. Gaitasun tekniko edo profesionala zerbitzu-kontratuetan 

Zerbitzu-kontratuetan, enpresaburuen gaitasun teknikoa eta profesionala askiesteko, haien 
ezagutza teknikoak, eraginkortasuna, esperientzia eta fidagarritasuna izan behar dira kontuan; 
hori egiaztatzeko, modu hauetakoren bat edo gehiago erabil daiteke, kontratuaren objektuaren 
arabera 

a) Azken hiru urteetan egindako zerbitzu edo lan nagusien zerrendaren bidez; zerrenda horretan, 
alderdi hauek zehaztu beharko dira: zerbitzu edo lanon zenbatekoa, data eta hartzailea, publikoa 
zein pribatua. Hartzailea sektore publikoko erakundea baldin bada, egindako zerbitzuak edo 
lanak organo eskudunak emandako edo ikus-onetsitako ziurtagirien bidez egiaztatuko dira; 
hartzailea pribatua baldin bada, hartzaileak berak emandako ziurtagiri baten bidez, eta 
ziurtagiririk ez badago, enpresaburuaren aitorpen baten bidez. Hala balegokio, agintari 
eskudunak zuzenean emango dio ziurtagiri horien berri kontratazio-organoari. 

4 KEAANren 1498/2019 Ebazpena, 2019ko abenduaren 19koa: 

 «Baina, aitzitik, kontratuaren objektu diren lanak xehe eta zehatz adierazi badira, eta argi badago 
zer zerbitzu izan daitezkeen mota berekoak edo antzekoak, eta kontratazio-organoak ez badu 
erabiltzen aipatutako manuak esleitzen dion ahalmena, beharrezkoa ez delako, orobat, ez da 
beharrezkoa izango arau gehigarria, eta, hortaz, ezin izango da aplikatu; izan ere, agirietan 
zehatz deskribatu eta adierazi direnekin bat datozen lanak soilik izango dira mota edo izaera 
berekoak edo antzeko izaerakoak (…) 

Gure kasuan, kontratuaren objektu diren lanak zehatzak, espezifikoak eta mugatuak dira, eta 
xehe adierazita daude; beraz, ez dago zertan aplikatu aipatu araua, 90.1 a) artikuluaren bigarren 
paragrafoaren hasierako tartekian ezartzen dena, eta, hortaz, manu horretako paragrafo bereko 
bigarren tartekian aipatzen den arau osagarria ere ez». 

Halaber, KEAOren 7/2020 Ebazpena, 2019ko urtarrilaren 16koa. 
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Laburbilduz, kaudimena CPV kodeen bitartez zehazteak ez du automatikoki 

eragiten eta ez da beharrezkoa kode horien bitartez zehaztea.  

b. Kontratu Publikoen Izendegi Bateratua - CPV 

13. Kontratu publikoen izendegi bateratua (CPV) hemen arautzen da: 2195/2002 

(EE) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, Kontratu 

Publikoen Izendegi Bateratua onartzen duena. Erregelamendu hori aldatu zuen 

213/2008 Erregelamenduak, Batzordearenak, 2007ko azaroaren 28koak.  

Kontratazio publikoan aplikatzeko sailkapen-sistema bakar bat da, kontratazio-

organoek eta erakunde adjudikatzaileek beren kontratuen objektua 

deskribatzeko erabiltzen dituzten erreferentziak normalizatzea helburu duena. 

CPVa zenbakizko kode bat da, 8 digituz eta aurreko digituak egiaztatzen dituen 

beste digitu batez eratua. 

14. Kode hori erabiliz, lizitazioetan gardentasun handiagoa izatea lortu nahi da, 

eta enpresa lehiakideen kopurua handitzea. Kode horri esker, EBko edozein 

herrialdetan kokatutako enpresek bilaketak egin ditzakete eta interesekoak izan 

dakizkiekeen lizitazioak identifika ditzakete erraz. Sistema horrek aukera ematen 

du, azken batean, Europako erosketa publikoaren esparruan egiten diren 

lizitazioetan publizitate-printzipioa eta gardentasun-printzipioa betetzen direla 

ziurtatzeko. 

15. SPKLk ezartzen du lizitazio-iragarkian CPV kodea sartu behar dela5. Hala eta 

guztiz ere, kode hori zehazteko arazoak daude; izan ere, alde batetik, oso kode-

zerrenda luzea denez, batzuetan ez da erraza kontratu bakoitzari dagokiona 

behar bezala zehaztea eta, beste batzuetan, ez dago bat datorren koderik6. 

16. Horri dagokionez, Madrilgo Erkidegoko Kontratazio Publikoaren 

Administrazio Auzitegiak (TACPCM) maiatzaren 9ko 145/2018 Ebazpenean 

zehaztu zuenaren arabera, kontraturen batean kode bakar bat ere ez bazaio 

prestazioari egokitzen, kode generikoena adierazi beharko da izenburu gisa, eta 

beste kode batzuk ere adierazi ahal izango dira, osagarriak eta ahalik eta 

lehiakide gehien erakartzea sustatuko dutenak: 

                                                 
5 SPKLren 77.1.b eta 92. artikuluak. 

6 CPV kodeen zerrendaren kontsulta:  
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consult
iva/Reglamento%20CPV/cpv%20principal.pdf 
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«Kontratu publikoen izendegi bateratua onartzen duen 2195/2002 EE Erregelamenduak, 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarenak, 2002ko azaroaren 5ekoak –213/2008 

Erregelamenduak aldatu zuenak–, kontratazio publikoari aplikatzeko sailkapen-sistema 

bakar bat ezartzen du, kontratazio-organoek eta erakunde adjudikatzaileek beren 

kontratuen objektua deskribatzeko erabiltzen dituzten erreferentziak normalizatzeko. 

Esleipen horrek helburu deskribatzailea du (2195/2002/EE Erregelamenduaren 3.-5. 

kontuan hartuzkoak), baita helburu sailkatzailea ere (2195/2002/EE Erregelamenduaren 

9. kontuan hartuzkoa eta 1. artikulua), eta kontuan hartu behar da CPV Nomenklatura 

azaltzen duen eskuliburuak –balio ofizialik ez badu ere, orientagarria da– 6.2 apartatuan 

honako hau adierazten duela: «Erakunde adjudikatzaileek beren beharrei ahalik eta 

zehaztasun handienarekin egokitzen zaien kodea bilatu behar dute. Kontratu publikoen 

iragarkiak argitaratzeko formulario normalizatuetan kode bat baino gehiago erabil 

daiteke, jakina (…)». 

Kontratuaren objektua deskribatzeko aplika daitezkeen CPV kodeak xedatzeko garaian 

zehatzak izateko behar hori zuzenean lotzen zaio gardentasunaren printzipioari, SPKL 

berriaren ezinbesteko helburuetako bat; izan ere, lege horretako zioen azalpenaren 

arabera, «lege honetan jasotako araupetzearen oinarrian, helburu hauek daude: 

lehenbizi, kontratazio publikoan gardentasun handiagoa lortzea , eta, bigarrenik, 

kalitatearen eta prezioaren arteko erlazio hobea lortzea». Izan ere,  ez argitaratzearen 

parekoa da deialdia argitaratzean egiten den funtsezko akats oro. 

Beraz, erabaki behar da aukeratutako CPV kodea egokia den deialdiari behar den 

publizitatea emateko». 

Europar Batasunaren kontratazio publikorako informazio-sistemaren (SIMAP) arabera, 

«Botere adjudikatzaileek aurreikusi den eskuratzeari ahalik eta hobekien egokitzen zaion 

kodea aurkitu behar dute. Botere adjudikatzaileek batzuetan kode batzuen artetik 

aukeratu behar izaten duten arren, garrantzitsua da kode bakar bat aukeratzea lizitazio-

iragarkiaren izenbururako. CPVa zehaztugabea bada, aurreikusitako eskuratzea 

hobekien deskribatzen duen maila, taldea, klasea edo kategoria adierazi beharko dute 

botere adjudikatzaileek (kode orokorrago bat, erraz ezagutu daitekeena zero gehiago 

dituelako)». 

(http://simap.ted.europa.eu/web/simap/cpv). Horrek ez du esan nahi kode gehiago ezin 

direnik erabili; izan ere, iragarkiaren izenburuari bakarrik egiten baitio erreferentzia, 

kontratu publikoen izendegi bateratuaren eskuliburutik garbi ondorioztatzen denez, zeren 

nahiz eta eskuliburu horrek balio juridikorik izan ez, kontuan har daiteke interpretazio-

ondorioetarako, honako hau adierazten baitu: «Kontratu publikoen iragarkiak 

argitaratzeko formulario normalizatuetan kode bat baino gehiago erabil daiteke, jakina 

(ikus eNotices webgunea). Hori beharrezkoa izango da, adibidez, kode espezifiko egoki 

bakar bat ere ez badago.   

Kasu horietan, ordea, erabiltzen den lehenengo kodea izenburutzat hartuko da, eta, 

beraz, beste kodeak baino zertxobait orokorragoa izango da (zero gehiago izango ditu 

amaieran)». 

 

17. Ikus daitekeenez, funtsezkoa da CPVa zuzen adieraztea, kontratuaren 

objektua erraz identifikatzeko balio duen kodea denez, SPKLn ezarritako 

publizitate-printzipioa eta gardentasun-printzipioa oso-osorik betetzeko. 
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c. 1086/2019 espedientea 

18. Aztertzen ari garen kasuan argitu behar dugun kontua da Galdakaoko Udalak 

diseinatutako agirietan ezarri dituen sartzeko oztopoak –kaudimen tekniko eta 

profesionaleko betekizunak– beharrezkoak, proportzionalak eta ez 

diskriminatzaileak direnetz.  

Dagoeneko adierazi dugun bezala, eskatzen den kaudimenak kontratuaren 

objektuarekin eta egin beharreko prestazio zehatzekin lotuta egon behar du eta 

horiekiko proportzionala izan behar du. Horri dagokionez, adierazi behar da 

objektua eta enpresa esleipendunak egin beharreko prestazio zehatzak oso ondo 

definituta daudela 1086/2019 espedientean, bai kontratuaren objektuaren 

definizioan, bai klausula teknikoen agiri xehatuan; beraz, ez dago zalantzarik 

egin beharreko zeregin zehatzen motari buruz. 

19. Espedientean eskatzen den kaudimen profesional eta teknikoak, baiki, lotura 

du kontratuaren objektuarekin. Udalak kontratuaren objektua osatzen duten 

lanen izaera bereko edo antzeko izaerako lanak egin izana egiaztatzeko 

betebeharra ezarri du, alegia, CPV hauek dituztenak: 92130000-1: Zinema-

proiekzioko zerbitzuak, eta 92370000-5: Soinu-teknikaria. Agiriak irakurtzetik 

ondorioztatzen da, zalantzarik gabe, lan horiek egin beharreko prestazioen 

artean daudela.  

20. Hala eta guztiz ere, ñabardura bat egin behar da: aipatu prestazioak ez dira 

egin beharreko lan bakarrak, izan ere, kontratuaren objektuak prestazio sorta bat 

hartzen du barru. Kontratazio-organoak, hori jakinda, lizitazioan publizitate eta 

gardentasun egokiak ziurtatze aldera, eta diskrezionalitatearen abaroan 

oinarrituta, lizitazioaren iragarkian jasotako zenbait CPV hautatu ditu: CPV 

nagusia, «CPV kodea: 92000000-1: Aisialdi-, kultura- eta kirol-zerbitzuak», beste 

CPV osagarri batzuekin batera: 92130000-1: Zinema-proiekzioko zerbitzuak; 

92370000-5: Soinu-teknikaria; 92521210-4: Erakusketa-materialaren babesa». 

 

Horiek irakurrita, badirudi egindako hautaketa bat datorrela kontratuaren 

objektuarekin; izan ere, guztiek dute lotura, eta, beraz, kode bat baino gehiago 

hautatzea egokitzat eta lehiarako mesedegarritzat hartzen da.  

CPV bat baino gehiago argitaratzeak laguntzen du lizitatzaileek zehatzago 

ezagutzeko egin beharreko lanen askotarikotasuna eta zer lizitaziotara aurkeztu 

nahi den hautatzen laguntzen du.  

Hala eta guztiz ere, Udalak beste hautaketa bat ere egin zezakeen; izan ere, 

dagoeneko esan dugun bezala, CPV kodeen zerrenda oso luzea da, eta 

batzuetan ez da erraza kontratu bakoitzari dagokiona zuzen zehaztea. Izan ere, 
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CPV hauek ere sar zitzakeen, besteak beste: 92300000-4 Aisia-zerbitzuak; CPV 

98341120-2 Etxezaintza-zerbitzuak, CPV 98350000-1 Udal-instalazioetako 

zerbitzuak; 90910000-9 Garbiketa-zerbitzuak.  

21. CPV batzuk hautatuz egindako publizitatea lehiarako mesedegarri dela 

adierazi ondoren, CPVak kontratu-kaudimena egiaztatzeko erabili izana aztertu 

behar da.  

Kasu honetan, ordea, kontratuaren objektuarekin lotutako esperientzia zehatza 

egiaztatzeko garaian, lizitatzaileek esperientzia baliatzeko aukera murriztu du 

Udalak, CPV kode hauetan bakarrik eman baitu aukera esperientzia baliatzeko: 

92130000-1: Zinema-proiekzioko zerbitzuak, eta 92370000-5: Soinu-teknikaria. 

Hori, aurretik diogu, lizitazioan sartzeko oztopo justifikaziorik gabekotzat jotzen 

dugu, eta jarraian adieraziko ditugu baieztapen horren oinarriak. 

22. Adierazi bezala, objektua eta adjudikaziodunak egin beharreko prestazioak 

oso ondo zehaztuta daude espedientean; beraz, nahikoa zen esatea, kaudimen 

profesional edo teknikoa egiaztatzeko, egindako zerbitzu edo lan nagusien 

zerrenda aurkeztu behar zela –kontratuaren objektuko lanen izaera bera edo 

antzekoa duten lanena–. Alabaina, kontratazio-organoak oztopo eta kaudimena 

egiaztatzeko modu bakar gisa ezarri du kaudimena bera bi CPV kode zehatzen 

bidez egiaztatu ahal izatea, hots, zinema-proiekzioari eta soinu-teknikariari 

dagozkion CPV kodeen bidez. 

Egia da, LEA/AVCren informazio-errekerimenduaren ondorioz Udalak egindako 

justifikatzeko idazkian azaltzen den bezala, eta kontratuaren agirietatik 

ondorioztatzen den bezala, prestazio horiek oso garrantzi handia dutela egin 

beharreko lan guztien artetik (banakapen ekonomikotik egiazta daiteke hori: 

zinema komertziala, 78.000,00€; zinema komertziala ez dena, 85.300,00€; 

ikasketa-gela, 46.000,00€; erakusketak, 7.200,00€; jaiak, 1.000,00€; gazteria, 

2.000,00€), baina egia da, halaber, mota horretako zerbitzuekin lotuta ez dauden 

beste mota bateko prestazio batzuk ere badaudela, baina ez da aukerarik ematen 

kaudimena prestazio horiek egin izana egiaztatuz frogatzeko (adibidez, ez dirudi 

erakusketek, ikasketa-gelak eta garbiketa-zerbitzuak, adibidez, zinema-

proiekzioarekin eta soinuarekin lotura dutenik, «zinema komertziala ez dena» 

gisa identifikatutako apartatuari dagokionez, gure ustez ez da zinema-

proiekzioaren barnean sartzen eta guztiak ez du, halaber, soinuarekin lotutako 

beharrik ekarriko).  
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23. Egin beharreko zereginen askotarikotasunaren aurrean, kontratazio-

organoak beste aukera batzuk erabil zitzakeen eta, adibidez, kontratua sortaka 

bereiz zezakeen (zinema komertziala, erakusketak, antzerkia, garbiketa eta 

abar) eta kaudimen espezifikoa sorta bakoitzean eska zezakeen. Hala ere, 

horrela egin ez duenez7, ezin daiteke eskatu kaudimena egiaztatzea egin 

beharreko lan osotik bi zatitan bakarrik. Are gehiago, kontratuan bertan onartzen 

baita prestazioak hainbat motatakoak direla; horren erakusle da iragarkian CPV 

bat baino gehiago erabiltzea.  

24. Gaian sakonduz, adieraziko dugu deigarria dela ez ematea aukerarik 

kontratuaren objektua definitzen duen kode nagusi eta generikoaren bitartez 

kaudimena egiaztatzeko –92000000-1: aisialdi-, kultura- eta kirol-zerbitzuak–. 

Bide batez, esan behar dugu Udalak aurretik iragarritako bi lizitazioetan kode 

horrekin bakarrik identifikatu zela kontratua. Gogora dezagun Madrilgo 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Administrazio Auzitegiak bere txostenean 

adierazi zuena: kode generikoak erabiltzea, identifikazio zehatzak egitea 

ezinezkoa den kasuetarako. 

25. Gainera, espedientea onartu aurreko txosten juridikoa espedientean jasota 

dago, zeinetan Udalaren Idazkaritza Nagusiaren 2020ko urtarrilaren 28ko 

txostenean adierazitako ondorioei buruz ohartarazten den. Honako hauek dira 

ondorioak: «Are gehiago, teknikari honek uste du sortatan ez zatitzea lehia murrizten duen 

alderdi bat dela; izan ere, kaudimen teknikoa egiaztatzeko eska daitekeen CPVa zinema-

zerbitzuena da, eta hori ez lukete zertan egiaztatu erakusketa-aretoko/ikasketa-gelako zerbitzua 

emateko hautagai liratekeen enpresek». 

Hala eta guztiz ere, gabetasuna ez zen konpondu, ez prestazioak sortatan 

azpibanatuz, ezta kaudimen-eskakizunak egokituz ere.  

26. Izaera bereko edo antzeko izaerako lanak egin izana justifikatzeko, 

lizitatzaileek kontratu adjudikatuak egiaztatzen dituzten ziurtagiriak, erakundeek 

emanak, baliatu ditzakete. Kasu honetan, kontratazio-organoak adierazitakoaren 

arabera, 92130000-1: Zinema-proiekzioko zerbitzuak eta 92370000-5: Soinu-

teknikaria CPVak soilik direnez baliodunak, lizitatzaile batek beste CPV batzuk 

egin izana aurkeztu izan balu, ez lirateke onartuko (LEA/AVCn idazkia aurkeztu 

zuen operadore ekonomikoari Udalak emandako erantzuna, espedientean 

jasoa), kontratuaren objektuarekin lotura egokia izan arren.  

                                                 
7 Sortatan ez banatzea justifikatzeko, kontratuaren memorian adierazten da zatiketak zaildu 
egingo lukeela zerbitzuak behar bezala eskaini ahal izatea, guztiak Torrezabal Kultur Etxean 
emango baitira, eta 2 edo 3 enpresa eraikin berean eta ordutegi berean lanean aritzen badira, 
ezin izango da gutxieneko koordinazioa ziurtatu. 
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27. Kontratazio Publikoa Euskadin Plataformako8 kontratatzailearen profilean 

argitaratutako kontratuei buruzko kontsulta soil bat egin ondoren, ikusten da 

antzeko ezaugarriak dituzten kontratuak CPV kode desberdinekin iragarri direla:  

 TOLOSAKO LEIDOR ZINEMAN EGITEN DIREN JARDUERA SOZIOKULTURALAK 

ANTOLATZEKO ZERBITZU-KONTRATUA. 2019/12/19 

CPV kodeak: 

79952000-2 Ekitaldi-zerbitzuak  

79950000-8 Erakusketak, azokak eta kongresuak antolatzeko zerbitzuak  

98341130-5 Atezaintza-zerbitzuak  

92130000-1 Zinema-proiekzioko zerbitzuak  

Zerbitzu horiek Galdakaoko espedienteko zerbitzuen antzeko izaerakoak 

badira ere, CPV kode bakar batean datoz bat. 

 HERNANIKO BITERI KULTUR ETXEKO ZINEMA-ZERBITZUA 2019/11/18 

CPV: 92130000-1 - Zinema-proiekzioko zerbitzuak (Gizarte-arloko administrazio-

zerbitzuak, hezkuntza-zerbitzuak, osasun-zerbitzuak eta zerbitzu kulturalak) (Nagusia) 

Kasu honetan, iragarkiak zuzena dirudi, zerbitzu horiek bakarrik kontratatzen 

baitira. 

 IRUNEN PARTAIDETZAZKO ZINEMA-PROGRAMA BAT KONTRATATZEA  

CPV kodea: 92130000-1 Zinema-proiekzioko zerbitzuak 

Aurrekoan bezala. 

 AMURRIO ANTZOKIKO EKITALDIEN LAGUNTZA TEKNIKORAKO ZERBITZUA ETA 

ZERBITZU OROKORRAK KONTRATATZEA. 2015/08/10 

CPV: 79952100-3 - Kultura-ekitaldiak antolatzeko zerbitzuak (Nagusia) 

Beste prestazio batzuen artean, honako hauek barne hartzen ditu: ikuskizunen 

muntaketa, argiztapena, soinuztapena eta laguntza teknikoa, zamalanak, altzarien ohiko 

mantentze-lanak, dekorazioa, eszena-makineria, soinu-ekipamendua, proiekzio-

ekipamendua, argiztapen ikusgarriko ekipamendua, foku mugikorrak, txarteldegi-

zerbitzua, sarrera-kontroleko zerbitzua, atezaintza eta jarlekuzaintza, lan 

zinematografikoak jasotzea, sistema digitaleko filmak proiektatzea, DCPak kargatzea eta 

filmak programatzea aldez aurretik jarritako egutegiaren arabera. 

Prestazio asko bat datoz, baina CPVa ez dator bat. 

                                                 
8 https://www.contratacion.euskadi.eus/informazio-orokorra-kontratatzailearen-profila/w32-
kpeperfi/eu/  

https://www.contratacion.euskadi.eus/informazio-orokorra-kontratatzailearen-profila/w32-kpeperfi/eu/
https://www.contratacion.euskadi.eus/informazio-orokorra-kontratatzailearen-profila/w32-kpeperfi/eu/
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 ANTZOKI SAREAN ETA VITORIA-GASTEIZKO BESTE ESPAZIO ESZENIKO 

BATZUETAN ESPEZIALITATE ESZENIKOEI LAGUNTZA TEKNIKOA EMAN ETA LAN 

OSAGARRIAK EGITEA. 2021 

CPV:92320000-0 -Arte-instalazioak ustiatzeko zerbitzuak (Gizarte-arloko administrazio-

zerbitzuak, hezkuntza-zerbitzuak, osasun-zerbitzuak eta zerbitzu kulturalak) (Nagusia) 

Ez dakar berekin zinema-zerbitzurik, bai, ordea, soinu-zerbitzuak eta aztertzen ari garen 

zerbitzuarekin bat datozen beste zeregin batzuk. 

 BASAURIKO UDALAREN ZINEMA-PROIEKZIOKO ZERBITZUA 2021/05/26  

CPV: 92130000-1 - Zinema-proiekzioko zerbitzuak (Gizarte-arloko administrazio-

zerbitzuak, hezkuntza-zerbitzuak, osasun-zerbitzuak eta zerbitzu kulturalak) (Nagusia) 

 UDAL-JABETZAKO LEIDOR ARETOAN ETA TOLOSAKO UDALEKO KULTURA, JAIAK 

ETA GAZTERIA SAILAREN BESTE ZERBITZU BATZUETAN, LAGUNTZA 

TEKNIKORAKO, INFORMAZIORAKO, TXARTELDEGI ETA SARREREN 

ZAINTZARAKO ZERBITZUA ETA BESTE ZERBITZU OROKOR BATZUK EMATEA 

CPV: 92000000-1 - Aisialdi-, kultura- eta kirol-zerbitzuak (Nagusia) 

Generikoa erabili da. Kontratuaren objektuak barne hartzen du zinema-

proiekzioa. 

 BERRIZKO KULTUR ETXEAN EMANGO DIREN PELIKULAK HORNITZEA 

CPV:92120000-2: Zineko filmak banatzeko zerbitzuak. 

 

Erabili den kodea ez dator bat egin beharreko prestazio guztiekin, zati bat 

besterik ez dira. 

 ZORNOTZA ARETOKO LAGUNTZA TEKNIKO ETA OROKORRAREN ETA ZINEMA-

ZERBITZUAREN KUDEAKETAREN KONTRATUA. 2019/02/15 

CPV: 92000000-1 - Aisialdi-, kultura- eta kirol-zerbitzuak (Gizarte-arloko administrazio-

zerbitzuak, hezkuntza-zerbitzuak, osasun-zerbitzuak eta zerbitzu kulturalak) (Nagusia) 

 ELGOIBARKO HERRIKO ANTZOKIAN, KULTUR ETXEAN ETA AITA AGIRRE 

KULTURGUNEAN LAGUNTZA TEKNIKORAKO ZERBITZUAK ETA ZERBITZU 

OROKORRAK. 2020/07/23  

CPV: 92100000-2 - Zinema- eta bideo-zerbitzuak (Gizarte-arloko administrazio-

zerbitzuak, hezkuntza-zerbitzuak, osasun-zerbitzuak eta zerbitzu kulturalak) (Nagusia) 

Honako hauek ere barne hartzen ditu: film zinematografikoen proiekzioa, sarreren 

salmenta, sarbideen kontrola, jarlekura laguntzea, ebakuazioa aretoa ixtean, egiten diren 

ikuskizun publikoetarako edo aisialdiko jardueretarako beharrezkoak diren elementuen 

muntaketa eta desmuntaketa, zamalanetako zeregin osagarriak, banaketa postontzietan, 

kartelak, erakusketen zaintza eta beste lan batzuk. 

 IGORREKO KULTUR ETXEKO LASARTE ARETOAREN LAGUNTZA TEKNIKORAKO 

ZERBITZUA ETA ZERBITZU OROKORRAK. 2021/03/16 

CPV: 98000000-3 - Beste zerbitzu komunitario, sozial edo pertsonal batzuk (Beste 

zerbitzu komunitario, gizarte-zerbitzu eta zerbitzu pertsonal batzuk, sindikatuek, 
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erakunde politikoek, gazteen elkarteek emandako zerbitzuak eta elkarteek emandako 

beste zerbitzu batzuk barne) (Nagusia)  

Galdakaoko Udalaren lanen antzekoak barne hartzen ditu; filmen proiekzioa, 

muntaketa eta desmuntaketa eta beste mota bateko ikuskizunak, baina, CPV 

kode bakar bat ere ez dator bat. 

28. Ikus daitekeenez, CPVak erabiliz gero kaudimena egiaztatzeko aldez aurretik 

egindako lanen esperientziaren bitartez, arazoak sor daitezke, are gehiago 

lizitazioetan prestazio ugari sartzen badira. Galdakaoko Udalaren lanen antzeko 

prestazioak biltzen dituzten kontratuak aztertu ondoren, ikusten da CPVak ez 

datozela bat, eta, beraz, zerbitzu horiek normalean ematen dituztenek ezin 

izango dutela egiaztatu zerbitzu horiek egin dituztela. 

Gerta daiteke, adibidez, Tolosako kontratuaren adjudikaziodun atera den 

enpresa ─kontratu horrek barne hartzen du zinema-proiekzioa, baina CPV 

generikoa erabili dute─, Galdakaoko Udalaren lizitaziora aurkeztea eta baztertua 

izatea, eta horrek ez luke zentzurik izango. Izan ere, lizitazioan sartzeko 

beharrezkoa ez den, proportzionala ez den eta baztertzailea den oztopo bat 

sortuko litzateke9. 

 

III. ONDORIOAK ETA GOMENDIOAK 

Lehenengoa: Aurreko guztia kontuan hartuta, ondorioztatu behar da CPV 

kodeak lehia ez murrizteko moduan erabili behar direla, kaudimen tekniko edo 

profesionala zehazteko bada.  

Bigarrena: Gomendatzen da, kaudimen tekniko edo profesionala CPV horiekin 

egiaztatzekotan, modu ez baztertzailean egitea, eta agirietan adieraztea 

kaudimen hori egiaztatu ahal izango dela antzeko prestazioak egin izana jasota 

uzten duen edozein bitartekoren bidez. Bestela, ez litzaioke interpretazio zuzena 

                                                 
9 KEAOren 7/2020 Ebazpena, 2020ko urtarrilaren 16koa: «Eskatutako kaudimen teknikoa 
betetzen dela justifikatzeko, errekurtsogileak aurkeztu dituen ziurtagiriek CPV kode hauek dituzte: 
713000000 eta 71310000, biak ingeniaritzarekin lotutako zerbitzuei buruzkoak. Ikus daitekeenez, 
zerbitzu hauetako lehenengo hiru digituak ez datoz bat kontratu honetako CPVkoekin. Hasiera 
batean, inguruabar horren ondorioz, ziurtatutako lan guztiak kontratu honetan jasotakoen izaera 
berekotzat edo antzeko izaerakotzat hartu behar ez liratekeen arren, organo honek uste du, 
errekurtsogileak aurkeztutako ziurtagiriei esleitutako CPV kodeak alde batera utzita, kontratazio-
organoaren zerbitzuei dagokiela materialki balioestea (eta halaxe egin da) BPMSk emandako 
zerbitzuen ziurtagiri horietan barne hartutako lanak benetan bat datozenetz nabigazio-zerbitzuen 
kontzeptuarekin, alegia, kode nagusiarekin.» 
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egingo kaudimen-betekizunen helburuari –kontratuaren prestazioak egiteko 

egokitasuna bermatzea, alegia–, eta sektore publikoko kontratazio orok 

oinarritzat hartzen dituen berdintasun-printzipioa, diskriminaziorik ezaren 

printzipioa eta lehia askea babesteko printzipioa urratuko lirateke. 

Hirugarrena: Espedientea aztertu ondoren, ondoriozta daiteke eskatutako 

kaudimen tekniko edo profesionala Galdakaoko Udaleko lizitazioan sartzeko 

oztopoa dela operadore ekonomikoentzat, eta hori ez dago justifikatuta 

beharraren eta proportzionaltasunaren irizpideen bitartez, ez baitzaio 

kontratuaren objektuari behar bezala egokitzen okerra delako; beraz, kendu egin 

beharko litzateke lizitazio-agirietatik eta egokiak diren beste batzuk jarri beharko 

lirateke haien ordez. 

Laugarrena: Egin beharreko zereginen askotarikotasunaren aurrean, 

kontratazio-organoak kontratua sortaka bereiz lezake (zinema komertziala, 

erakusketak, antzerkia, garbiketa eta abar), eta kaudimen espezifikoa sorta 

bakoitzeko eskatu. 

Bosgarrena: Botere adjudikatzaileek bermatu behar dute lizitazio publikoetan 

bermatuta dagoela lizitatzaileen arteko lehia benetako eta bidezkoa. 

 

Oso garrantzitsua da lizitazioetan lehia izatea, botere adjudikatzaileek eta 

gizarteak, oro har, horniduren eta zerbitzuen prezioan, kalitatean eta 

berrikuntzan eskaintza onenak lortzea bermatzen baitu. 

 

 

 

 

 

 

 


