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Lehiaren Euskal Kontseiluak (aurrerantzean, LEK), adierazi bezala osatuta, 2021eko 

urriaren 28an egindako bileran, jarraian aipatzen diren gomendioak eman ditu 

kontratazio-agirietan kolusioa prebenitzeko klausulak sartzeari buruz. 

 

I. LEA/AVC-REN ESKUMENAK 

1. Lehiaren Euskal Agintaritza (LEA/AVC) Eusko Jaurlaritzako erakunde autonomoa 

da, eta lehia askeko baldintzak eta merkatuaren gardentasuna sustatu, bermatu eta 

hobetzea du xede, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan gauzatzen diren 

jarduera ekonomikoekin lotuta. Esandako helburu horiek egikaritzeko, lehia askea 

sustatzeko eta aldezteko eskumenak ditu, bai eta aurkaratzekoak eta irizpen- eta 

kontsulta-eskumenak ere (Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko otsailaren 2ko 1/2012 

Legearen 1. eta 3. artikuluak). 

2. LEA/AVCri dagozkion sustapen-lanetako bat da Euskal Autonomia Erkidegoko 

sektore publikoa osatzen duten erakundeei txostenak eta gomendioak ematea, 
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merkatuetan lehia sustatu, hobetu eta bultzatzeko (Lehiaren Euskal Agintaritzari 

buruzko otsailaren 2ko 1/2012 Legearen 3.3 artikulua). 

3. Bereziki, LEA/AVCren 2021eko Ekintza Planean aurreikusita daude kontratazio 

publikoaren esparruko ekintzak, LEA/AVC honen helburuetako bat delako kolusiozko 

jokabideak prebenitzea, sustapenaren esparruan; gainera, Garapen Jasangarrirako 

2., 10., 12. eta 16. helburuetan1 ere lantzen da hori.  

 

II. AURREKARIAK  

4. EAEn, gure inguruko gainerako herrialdeetan bezala, sektore publikoko 

kontratazioak oso garrantzi handia du bai ekonomiaren ikuspegitik (BPGd-ren % 10 

eta % 20 artean), bai gizartearen ikuspegitik ere, gaur egun kontratazioak funtsezko 

papera baitu, EBren politika sozialak ezartzeko prozesuan aktiboki laguntzen duelako, 

gizartearen, ingurumenaren, ETEen sustapenaren eta berrikuntzaren alorretan.  

Sektore publikoko kontratazio-prozedurek xede bikoitza dute: batetik, diru publikoa 

modu eraginkorrean gastatzea, kalitate-prezio erlaziorik onena bermatzen duten 

erosketen bidez, eta, bestetik, interes orokorreko helburu politikoak lortzea, batik bat 

berrikuntzaren, ingurumenaren eta gizarte-inklusioaren alorretan. 

Gainera, helburu horiek are garrantzi handiagoa hartu dute COVID-19ak eragindako 

krisi sanitario eta ekonomikoaren ondoren. Espainiako Suspertze, Transformazio eta 

Erresilientzia Planaren aurreikuspenen arabera, 72.000 milioi euroko inbertsioak 

egingo dira 2021-2023 aldian, Europar Batasunaren Berreraikuntza Funtsetik, eta, 

funts horien zati handi bat lizitazio publikoen bidez kudeatuko da. Hori horrela, are eta 

garrantzitsuagoa da baliabide horien erabilera ahalik eta efizienteena dela bermatzea, 

eta, horretarako, ezinbestekoa da kontra egitea lehiaren faltsutzeari eta kontratazio 

publikoko ustelkeriari.  

5. Esandako guztiagatik, sektore publikoko kontratazioen esparruan lehia sustatzea 

lehentasunezko helburua da LEA/AVCrentzat.  

Ildo horretatik, EAEko sektore publikoko kontratazio-prozeduretan lehia bermatzeko 

eta sustatzeko xedez, hainbat jarduketa egin ditu LEA/AVCk, eta, bereziki, 2018ko 

                                            
1 Kontratazio publikoari dagokionez, kontratazio txikiaren erabileraren azterketa sartu da, kontratazio 

publikoko praktika jasangarriak eta legeriaren araberakoak sustatuz; merkatuan lehia- eta gardentasun-

baldintzak sustatuz, bermatuz eta hobetuz 

https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/avc_planes_estrategicos/es_def/Ekintz

aPlana2021-ODS.pdf  

https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/avc_planes_estrategicos/es_def/EkintzaPlana2021-ODS.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/avc_planes_estrategicos/es_def/EkintzaPlana2021-ODS.pdf
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martxoaren 9an indarrean jarri zenetik 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore 

Publikoko Kontratuei buruzkoa (SPKL). 

Azpimarratu behar da lege-testu horren 1. artikuluan jasotzen dela lehia askearen 

babesak printzipio gidaria izan behar duela erosketa publikoko prozesu guztietan. 

Printzipio hori funtsezkoa da, alde batetik, sarbide-baldintza berak izatea bermatzen 

dielako beren ondasunak sektore publikoari eskaini nahi dizkieten lizitatzaileei, eta, 

beste alde batetik, ondasunen eta zerbitzuen horniduran, kalitate-prezio erlazioaren 

ikuspegitik eskaintza hobeak lortzeko aukera ematen duelako, eta horrek gastu 

publikoaren erabilera efizienteagoa dakarrelako. 

6. SPKL indarrean jarri zenetik LEA/AVCk lehia askea sustatzeko egindako lanen 

artetik, azpimarratzekoa da Kontratazio Publikoari eta Lehiari buruzko Gida, 2018an 

argitaratua. 
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/documentacion/avc_guia_08/eu_def/adjuntos/GUIA_CONTRATACION_COM

PETENCIA_eu.pdf 

Beranduago, 2020. urtean, Kontratazio Publikoari eta Lehiari buruzko Gidaren 

gehigarri bat egin zen, araudi aplikagarrian egindako aldaketetara egokitu ahal izateko 

gida (kontratazio txikiari buruzkoak, besteak beste), eta SPKL indarrean jarri zenez 

geroztik aplikazio praktikoa sartzeko eta lehiaren alorreko garrantzi handiko zenbait 

alderditan sakontzeko (kontratatzeko debekuak, esaterako). 
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/documentacion/avc_guia_09/eu_def/adjuntos/Actualizacion_GUIA_AVC_CO

NTRATACION_COMPETENCIA_eu.pdf  

7. Orobat, zenbait txosten eman ditugu baldintza-agiriei eta horiek lehia askean izan 

zezaketen eraginari buruz egindako kontsulten inguruan; honako hauek besteak 

beste:  

 

- LEA/AVC 301-SUST-2018 Esp. Kontratazio publikoan genero-klausulak aplikatzeari eta horrek 

lehian dituen ondorioei buruzko txostena. 
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/eu_informes/Informe%20CLAUSULAS%20DE%20GENERO-

eu.pdf 

- LEA/AVC 332-KONTS-2019 Esp. Kontsulta, Hezkuntza Sailaren Eskola Jantokiak 2019an 

Elikagaiz eta horri lotutako Zerbitzuz Hornitzeko Kontratazio Agiriei buruzkoa. 
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_consulta/informe_34/eu_def/adjuntos/2019-Eskola-jantokien-

lizitazioko-pleguei-buruzko-kontsulta.pdf  

- LEA/AVC 395-SUST-2019 Esp. Mañueta, Eltziego, Guardia, Leza, Moreda Araba, Navaridas, 

Samaniego eta Villabuena Arabako udaletako kontratazio txikiari buruzko txostena. 
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/informe_22/eu_def/adjuntos/395-RECOMENDACION-

CONTRATOS-MENORES-RIOJA-ALAVESA-EU-ZUZ.pdf  

- LEA/AVC 439-SUST-2020 Esp. Debako Udalaren kontratazio txikiari buruzko txostena. 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/eu_informes/INFORME-CONTRATACION-MENOR-

AYUNTAMIENTO-DE-DEBA-eu.pdf  

https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/documentacion/avc_guia_08/eu_def/adjuntos/GUIA_CONTRATACION_COMPETENCIA_eu.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/documentacion/avc_guia_08/eu_def/adjuntos/GUIA_CONTRATACION_COMPETENCIA_eu.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/documentacion/avc_guia_09/eu_def/adjuntos/Actualizacion_GUIA_AVC_CONTRATACION_COMPETENCIA_eu.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/documentacion/avc_guia_09/eu_def/adjuntos/Actualizacion_GUIA_AVC_CONTRATACION_COMPETENCIA_eu.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/eu_informes/Informe%20CLAUSULAS%20DE%20GENERO-eu.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/eu_informes/Informe%20CLAUSULAS%20DE%20GENERO-eu.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_consulta/informe_34/eu_def/adjuntos/2019-Eskola-jantokien-lizitazioko-pleguei-buruzko-kontsulta.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_consulta/informe_34/eu_def/adjuntos/2019-Eskola-jantokien-lizitazioko-pleguei-buruzko-kontsulta.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/informe_22/eu_def/adjuntos/395-RECOMENDACION-CONTRATOS-MENORES-RIOJA-ALAVESA-EU-ZUZ.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/informe_22/eu_def/adjuntos/395-RECOMENDACION-CONTRATOS-MENORES-RIOJA-ALAVESA-EU-ZUZ.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/eu_informes/INFORME-CONTRATACION-MENOR-AYUNTAMIENTO-DE-DEBA-eu.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/eu_informes/INFORME-CONTRATACION-MENOR-AYUNTAMIENTO-DE-DEBA-eu.pdf
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- LEA/AVC 455-SUST-2020 Esp. Arratzuko Udaleko Uarka-Loiola bidegorriko obren baldintza-

agiriak adjudikatzeko irizpideei buruzko txostena. 
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/informe_07/eu_def/adjuntos/INFORME-CRITERIOS-

ADJUDICACION-PLIEGOS-OBRA-BIDEGORRI-UARKA-LOIOLA-AYTO-ARRATZU_eu.pdf 

- LEA/AVC 495-SUST-2021 Esp. Erandioko Udalaren ikastaroei eta jarduerei buruzko txostena. 
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/495_informe/eu_def/adjuntos/495-INFORME-CURSOS-

ERANDIO_eu.pdf  

- LEA/AVC 513-SUST-2021 Esp. Txostena, Galdakaoko Torrezabal kultur etxeko kultura-

jardueraren laguntza teknikorako agirien kaudimen-irizpideei buruzkoa. 
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/513_informe/eu_def/adjuntos/513-2021-CONTRATO-

TORREZABAL-KULTUR-ETXEA-GALDAKAO-DEFINITIVO_EU.pdf  

8. Orobat, eta herritarrei erraztasunak emateko lehia mugatzen duten jokabideen berri 

eman dezaten –kartelen berri emateko, adibidez–, LEA/AVCk lehiaren alorreko 

Lankidetza-postontzia jarri du abian 2021ean; horren bidez, lehiaren alorreko arau-

hausteren baten berri duen edozein pertsonak Lehiaren Euskal Agintaritzari jakinarazi 

diezaioke. Postontzia anonimoa da, eta ustezko arau-hausteari buruzko informazioa 

bakarrik jasoko du; informazioa eman duen pertsonaren nortasuna babestuta geldituko 

da beti.  

 

III. BALDINTZA-AGIRIETARAKO EREDUZKO KLAUSULEN 

PREBENTZIO-FUNTZIOA  

9. Kontratazio publikoan lehia askea sustatzeko lanarekin jarraituz, oraingoan 

LEA/AVCk pentsatu du beharrezkoa dela prebentzio-lana edo ex-ante lana sendotzea; 

hau da, oraindik merkatuan kalterik eragin ez denean jardutea, lizitazioetan lehia 

faltsutzeko egoerarik ez dadin gertatu. Horrela, ez legoke zertan erabili eginkizun 

zehatzailea, LEA/AVCk behin kaltea eragin denean eta erreparazioa behar denean 

gauzatzen duena. 

10. Lehia Defendatzeko uztailaren 3ko 15/2007 Legeak (LDL) hau dio 1. artikuluan:  

 

 

«1. Debekaturik daude merkatu nazional guztian edo haren parte batean lehia eragoztea, 

murriztea edo faltsutzea helburu duten edo hori eragiten duten edo eragin dezaketen hitzarmen, 

erabaki edo gomendio kolektibo guztiak, edo jardunbide hitzartu edo ohartuki paralelo guztiak 

(...)». 

Nahiz eta LDLren beste zenbait manu ere urratu daitezkeen lizitazio publikoetan, hori 

da lizitatzaileek gehien urratzen duten manua, bid rigging delakoaren bidez edo 

https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/informe_07/eu_def/adjuntos/INFORME-CRITERIOS-ADJUDICACION-PLIEGOS-OBRA-BIDEGORRI-UARKA-LOIOLA-AYTO-ARRATZU_eu.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/informe_07/eu_def/adjuntos/INFORME-CRITERIOS-ADJUDICACION-PLIEGOS-OBRA-BIDEGORRI-UARKA-LOIOLA-AYTO-ARRATZU_eu.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/495_informe/eu_def/adjuntos/495-INFORME-CURSOS-ERANDIO_eu.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/495_informe/eu_def/adjuntos/495-INFORME-CURSOS-ERANDIO_eu.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/513_informe/eu_def/adjuntos/513-2021-CONTRATO-TORREZABAL-KULTUR-ETXEA-GALDAKAO-DEFINITIVO_EU.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/513_informe/eu_def/adjuntos/513-2021-CONTRATO-TORREZABAL-KULTUR-ETXEA-GALDAKAO-DEFINITIVO_EU.pdf
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lizitazioetan iruzur eginez. Egoera horietan, lizitatzaileak, elkarrekin lehiatu eta nork 

bere eskaintza modu askean eta autonomoan aurkeztu ordez, azpijokoan aritzen dira, 

prezioak igotzeko, kalitatea jaisteko edo merkatua haien artean banatzeko.  

Hori egiteko hainbat modu daude: prezioak adostea, merkatuak banatzea eskaintzak 

txandakatuz edo estaldura-eskaintzak aurkeztea, besteak beste; baina helburua beti 

da lizitatzaileen irabazia maximizatzea legez kontra eta interes orokorraren kaltetan. 

Jarduteko modu horiek mekanismo nahiko sofistikatuak erabiliz gauzatzen dira, botere 

adjudikatzaileak ez daitezen ohartu; eta, beraz, ez da erraza izaten horiek hautematea. 

Oso eragin kaltegarriak dituzte interes publikorako. 

11. Legegileek, jardunbide horiek gizarte osoari kalte handia egiten dietela jakinda, 

haien aurka borrokatzeko tresnak sendotu dituzte; adibidez, lehiaren alorreko zehapen 

bat jasoz gero enpresek jasango dituzten ondorio negatiboak areagotzea, enpresa 

arau-hausleari kontratatzeko debekuak ezartzea eta jokabide horietan zuzeneko 

erantzukizuna duten zuzendariei zehapenak jartzea.  

12. LEA/AVCk uste du kontratazioaren alorreko kolusioak dakartzan ondorioei buruzko 

ohartarazpenak eta informazioa lizitazio publikoetako klausuletan bertan jasotzea 

lagungarria izan daitekeela tresna horien prebentzio- eta disuasio-ahalmena 

handitzeko. 

13. Hori horrela, lizitazio-espedienteen diseinuaz eta onarpenaz arduratzen diren 

eragileek espedienteetan ohar horiek sartzea errazteko, ereduzko klausula edo ohar 

batzuk aurkeztuko ditugu jarraian, lizitazioetako baldintza-agirietan edo 

dokumentazioan sartzeko eredu gisa erabiltzeko, erakunde bakoitzaren 

berezitasunetara egokituta betiere. 

 

 

 

IV. GOMENDIOAK 

Administrazio-baldintza partikularren agirietako apartaturen batean honakoei buruzko 

informazioa sartzea gomendatzen dugu: 
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LEHENA: Lehiaren alorrean indarrean dauden betebeharrei eta aginduei buruzko 

aholkularitza. 

Kontratuaren baldintza orokorretan sartzea gomendatzen dugu. Baldintza-agirietan, 

ohikoa izaten da baldintza orokorretan apartatu jakin bat jasotzea, zenbait gairi 

buruzko informazioa jasotzeko zer erakundetara jo behar den adierazten duena, hala 

nola zerga-arloari, laneko arriskuen prebentzioari edo datuen babesari buruzko 

informazioa, besteak beste. Nahikoa izango litzateke beste apartatu bat gehitzea, 

lehiari buruzko informazioa jasotzeko nora jo behar den adierazita (erakundea eta 

kontaktua). 

Informazio hau edo antzekoren bat jasotzea proposatzen dugu:  

Erakunde honetan lor daiteke lehiaren defentsarekin lotutako betebeharrei eta indarreko 

xedapenei buruzko informazioa: Lehiaren Euskal Agintaritza. 

https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/eu/ 

 
 
BIGARRENA: Kolusiozko jokabideetan parte hartu duten lizitatzaileentzako 
ondorioak. 
 
LDL hausteagatiko zehapenak jartzeko, ez da beharrezkoa ohartarazpen horiek 
baldintza-agirietan jasotzea, baina, edonola ere, agirietan jasoz gero, sendotu egiten 
da zehapenen prebentzio- eta disuasio-izaera. Kontratatzeko debekuari dagokionez, 
tresna hori orain arte gutxi erabili denez, baldintza-agirietan berariaz eta sendotuta 
aipatzea lagungarria izango da lizitatzaileek neurri horren berri izan dezaten. 
 

 Lizitatzaileei eta kolusiozko jokabideetan parte hartu duten enpresetako 

zuzendariei ezar dakizkiekeen zehapenak, bai eta kontratatzeko 

debekuarekin lotutakoak ere. 

Baldintza-agirietan informazio hau edo antzekoren bat jasotzea proposatzen dugu:  

 

 

 

https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/eu/
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Lizitatzaileen arteko kolusioa berariaz debekatuta dago Lehia Defendatzeko uztailaren 3ko 

15/2007 Legean (LDL), 1. artikuluan, arau-hauste oso astuntzat jota. Enpresari bere 

negozio-bolumen osoaren % 10eko zehapena ezartzea ekar dezake, edo, bolumen hori 

zehaztu ezin bada, 10 milioi euro arteko zehapena. Jokabide hori enpresei edo enpresa 

kontrolatzen duten pertsonei ere egotzi ahal izango zaie. LDLren 61.-63. artikuluak. 

LEA/AVCk zehapenaren zenbatekoa kendu edo murriztu diezaioke kartel batean 

inplikatutako enpresa bati, erruki-eskaera bat aurkezten badu LEA/AVCren aurrean. 

Horretarako, froga-elementuak aurkeztu beharko ditu, zehapen-espediente bat hasteko edo 

hari buruzko ikerketa-ekintzak gauzatzeko bidea emango dutenak. LDLren 65. eta 66. 

artikuluak. 

Era berean, legezko ordezkari bakoitzari edo akordio edo erabakian esku hartu duten 
zuzendaritza-organoetako kide bakoitzari 60.000 eurora arteko isuna ere jartzeko aukera 

egongo da2. 

 
Lehiaren faltsutzea ere tipifikatuta dago Zigor Kodearen 262. artikuluan, honako hau 
xedatzen baitu: lehiaketa eta enkanteetan prezioak aldatzen dituztenek urte batetik hiru 
urtera bitarteko espetxe-zigorrak jaso ahal izango dituzte, hamabi hilabetetik hogeita laura 
bitarteko isunak, eta enkante judizialetan lizitatzeko desgaikuntza berezia, bai eta, hala 
badagokio, administrazio publikoekin kontratatzeko desgaikuntza berezia ere, hiru urtetik 
bost arteko epean.  
 
Lehia faltsutzeagatik zehatutako lizitatzaileei administrazio publikoekin kontratatzeko 
debekua ezarri ahal izango zaie (SPKLren 71.-73. artikuluak). 

 
 Kalte-ordainak erreklamatzeko akzioak. 

Lehiaren alorreko arau-hauste batek eragindako kalteren bat pairatu duen edozein 
pertsonak eskubidea izango du arau-hausleari erreklamazioa jurisdikzio zibil 
arruntaren aurrean aurkezteko eta galeraren ordain osoa jasotzeko. Kalte-ordain 
horren barruan sartuko da sortutako kalteen eta lortu gabeko irabazien ordainerako 
eskubidea, gehi interesen ordainketa.  

Baldintza-agirietan informazio hau edo antzekoren bat jasotzea proposatzen dugu:  

 

Lehia murriztea dakarren jokabide baten kalteak pairatu dituztenek eskubidea izango dute 
erantzukizun zibileko kalte-ordainak eskatzeko arau-hausleek eragindako kalte-galerengatik. 
LDLren 71.-81. artikuluak. 

 
 
 
HIRUGARRENA: Kontratazio-organoak. 
 

SPKLren 132. artikuluak xedatzen du adjudikazio-prozeduran une oro zaindu eta 
babestu behar dela lehia askea. Betebehar bat da; hortaz, kontratazio-organo guztiak 

                                            
2 Aurreikusita dago zuzendarientzako isunaren zenbatekoa handitzea. 
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zein Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordea eta OARC/KEAO derrigortuta daude 
LEA/AVCri jakinaraztera beren eginkizunetan ezagutu dezaketen eta lehiaren 
defentsaren alorreko legearen urraketa izan daitekeen gertakari oro. Bereziki, 
akordio, erabaki edo gomendio kolektibo, edo lizitatzaileen arteko praktika 
itundu edo nahita paraleloa den jardueraren zantzu oro jakinaraziko dute, horien 
helburua kontratazio-prozesuan lehia eragotzi, murriztu edo faltsutzea bada, edo 
lehia benetan eragozten, murrizten edo faltsutzen badute edo eragotzi, murriztu edo 
faltsutu ahal badute. 
 
Era berean, SPKLren 150. artikuluak xedatzen du kontratazio-mahaiek eta 
kontratazio-organoek kontratazio-prozeduretako kolusiozko jokabideen zantzu 
sendoak LEA/AVCri jakinarazi behar dizkiotela, hark zantzuei buruzko irizpena eman 
dezan prozedura sumarisimo baten bidez; zantzu horien berri emateak kontratazio-
prozedura etetea ekarriko du. Hala eta guztiz ere, artikulu hori aplikatu ahal izateko 
erregelamendu bat garatu behar denez, eta hori oraindik ez denez egin, kolusio-zantzu 
guztiak LEA/AVCri bidali beharko zaizkio, SPKLren 132. artikuluaren arabera. 
 
Horregatik, baldintza-agirietan honako klausula hau edo antzekoren bat sartzea 
proposatzen dugu, ahal bada gutun-azalak irekitzeari eta eskaintzak baloratzeari 
buruzko apartatuan:  

 
SPKLren 132. eta 150. artikuluei jarraikiz, kontratazio-organoak LEA/AVCri jakinarazi 
beharko dizkio lizitazio honen esparruan ezagutu ditzakeen balizko egitate edo zantzu 
guztiak, lehiaren defentsaren alorreko legediaren urraketak izan badaitezke. Bereziki, 
akordio, erabaki edo gomendio kolektibo, edo lizitatzaileen arteko praktika itundu edo nahita 
paraleloa den jardueraren zantzu oro, horien helburua kontratazio-prozesuan lehia eragotzi, 
murriztu edo faltsutzea bada edo lehia benetan eragozten, murrizten edo faltsutzen badute 
edo eragotzi, murriztu edo faltsutu ahal badute. 

 
Halaber, kontratazio-organoek eta -mahaiek arreta berezia jarri beharko dute aldi 
baterako enpresa elkarteen (ABEE) (SPKLren 69. art.) bidez aurkeztutako 
eskaintzetan, eta horiek elkartuta aurkezteko arrazoirik badagoen aztertu. ABEE gisa 
aurkezteko arrazoi objektiborik ez badago, lizitaziorako kaudimen edo efizientzia 
gabezia, adibidez, horren berri eman beharko zaio LEA/AVCri, SPKLren 132. 
artikuluaren bidez (SPKLren 150. artikulua erregelamendu bidez garatzen ez den 
artean). 
 
Baldintza-agirietan klausula hau edo antzekoren bat jasotzea proposatzen dugu: 
 

Aldi baterako enpresa elkarte (ABEE) batean batuta aurkezten diren enpresen artean kolusio-
zantzuren bat hautemanez gero, kontratazio-mahaiak edo -organoak eskatuko die, SPKLren 
69. artikuluarekin bat, berariaz eta arrazoibideak emanez justifika dezatela elkartuta 
lehiatzeko arrazoiak. Eta, enpresen justifikazioa aztertu ostean, kasuren batean kolusio-
zantzu sendoak hautemanez gero, LEA/AVCri eman behar zaio horren berri.  

LAUGARRENA: Erantzukizunpeko adierazpena. 
 
Prebentzio-lana sendotze aldera, egokia iruditzen zaigu enpresa lizitatzaileak 
derrigortzea berariazko adierazpen bat sinatzera, eskaintza modu independentean 
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prestatu dutela dioena. Horrela, gainera, enpresek ezin izango dute argudiatu 
horretara derrigortuta daudela ez zekitenik; legea ez ezagutzeak hura betetzetik 
salbuesten ez baditu ere, gerta daiteke lizitazioetan aritzera ohitu gabeko enpresa 
txikiek edo autonomoek lehiari buruzko araudia ez ezagutzea.  
 
Eranskinean apartatu bat sartzea gomendatzen dugu, eskaintzarekin batera aurkeztu 
beharko den "erantzukizunpeko adierazpen" bat edo antzeko agiriren bat jasoko 
duena. Bertan, lizitatzaileak adieraziko du modu independentean prestatu eta aurkeztu 
duela bere eskaintza.  
 
Agirietan sartu beharreko adierazpenaren proposamena:  

 

 
 

BOSGARRENA: LEA/AVCrekin harremanetan jartzeko bideak. 
 

Azkenik, azpimarratu nahi dugu LEA/AVCren webgunean edonoren eskura daudela 
salaketak jartzeko eta kontsultak eta komunikazioak egiteko bideak eta informazioa, 
bai eta LEA/AVCri era anonimoan laguntzeko aukera ere. 

 
 Salaketa jartzeko: https://www.competencia.euskadi.eus/lea/salaketak/webavc00-
container/eu/  
 
 
 Kontsulta eta komunikazioetarako: https://www.competencia.euskadi.eus/lea/kontsultak-eta-
komunikazioak/webavc00-container/eu/  
 
 
 Lankidetza-postontzi anonimoa: https://www.competencia.euskadi.eus/lankidetza-postontzia-
anonimoa/webavc00-container/eu/ 
 

 

 
 
 

                                                                       XX. ERANSKINA 
 

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 
 

Nik, .................................................... jauna/andrea naizen honek, honako hau 
ADIERAZTEN DUT: 

Ordezkatzen dudan pertsonak, erakundeak edo enpresak modu independentean prestatu duela bere 
eskaintza, eta ez duela inolako harremanik izan lehiakideekin, ez eta haiekin inolako akordiorik adostu 
ere prezioen, eskaintzen aurkezpenaren edo beste edozein baldintzaren inguruan. 

https://www.competencia.euskadi.eus/lea/salaketak/webavc00-container/eu/
https://www.competencia.euskadi.eus/lea/salaketak/webavc00-container/eu/
https://www.competencia.euskadi.eus/lea/kontsultak-eta-komunikazioak/webavc00-container/eu/
https://www.competencia.euskadi.eus/lea/kontsultak-eta-komunikazioak/webavc00-container/eu/
https://www.competencia.euskadi.eus/buzon-de-colaboracion-anonimo/webavc00-container/es/
https://www.competencia.euskadi.eus/buzon-de-colaboracion-anonimo/webavc00-container/es/

