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I. AURREKARIAK 

1. 2021eko otsailaren 2an, Lehiaren Euskal Agintaritzan (LEA) Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratuen Inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoaren –KEOaren– 

idazki bat sartu zen, Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 

132.3 artikulua betetzeko; idazki horren bidez, AMBULANCIAS RODRIGO SLU eta 

AMBULANCIAS MAIZ SAU enpresek kontratazioen arloan jarritako errekurtso bereziari 

buruzko administrazio-espedientea bidali zion LEAri, LA PAU SCCL enpresari Euskadiko 

«Osasun-garraiorako zerbitzua Euskadiko Osasun Sistemako pazienteentzako 

anbulantzia ez-asistentzialetan, konbentzionaletan eta garraio kolektibokoetan (1. eta 

3. loteak)» izeneko kontratua –Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak 

(Osasun Saila) izapidetua (154/2020 PS)– esleitzearen kontra. 

KEOak adierazitakoaren arabera, erakunde horren aurrean errekurritutako kontratazio-

prozeduran lehiaren defentsari buruzko legeria urratu izanaren zantzuak ikusi ziren. 

2. 2021eko otsailaren 15ean, LEAko Ikerketaren zuzendariak ebazpen bat eman zuen, 

zeinaren bidez informazio erreserbatua abiaraztea ebatzi baitzuen, «Osasun-

garraiorako zerbitzua Euskadiko Osasun Sistemako pazienteentzako anbulantzia ez-

asistentzialetan, konbentzionaletan eta garraio kolektibokoetan» kontratatzeko 

lizitazioari buruzko zehapen-espedientea ireki aurretik, zegokion moduan. 

3. 2021eko martxoaren 4an, LEAko Ikerketaren zuzendariak ohar labur bat bidali zion 

Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalari –MLBNari–, Estatuak eta autonomia-

erkidegoek lehiaren defentsaren arloan dituzten eskumenak koordinatzeari buruzko 

otsailaren 21eko 1/2002 Legearen 2.1 artikuluan xedatutakoari jarraikiz; ohar labur 

horretan zera adierazten zen, salatutako datuen arabera, ez dela ikusten jokabide 

horrek Euskal Autonomia Erkidegoa baino eremu handiago bati eragiten dionik, ez eta 
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merkatu nazional osoari ere, aztergai dugun kasua ezagutzeko eskumena LEAri 

dagokiola kontuan izanik. 

2021eko martxoaren 16an, MLBNko Lehia Zuzendaritzak ofizio bat bidali zion LEAri, 

gaiaren berri LEAri dagokiola adierazteko. 

4. 2021eko maiatzaren 6an, LEAk egoitzan sartzeko baimen judizial bat eskatu zuen, 

AMBULANCIAS MAIZ SAU eta AMBULANCIAS GIPUZKOA SCL enpresen lokaletarako eta 

egoitza berean kokatutako haien enpresa nagusietarako, filialetarako edo 

partaidetzakoetarako. 

Donostiako administrazioarekiko auzien 1 zenbakiko epaitegian 2021eko ekainaren 

10ean emandako autoaren bidez, adierazi zen lokal horietan sartzea ez zela bidezkoa. 

5. 2021eko ekainaren 21ean, LEAk, Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) 

erakundearekin lankidetzan, egoitzan sartzeko baimen judizial bat eskatu zuen LA PAU 

SCC entitaterako, LDLaren 1.1 artikuluaren aurkako ustezko kolusio-jokabide batean 

oinarrituta; Osasun arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak deitutako lizitazio 

publikoak LA PAU SCCL enpresaren eta beste enpresa batzuen artean banatzeko 

akordioei buruzkoa da kolusio-jokabide hori; arestian aipatutako enpresak honako 

zerbitzu hauek ematen dituzte: (i) osasun-garraiorako zerbitzua anbulantzia ez-

asistentzialetan, konbentzionaletan eta garraio kolektibokoetan; (ii) larrialdietan 

osasun-garraioa gauzatzeko eta osasun-larrialdietan asistentzia emateko zerbitzua (iii) 

osasun-garraiorako zerbitzua bizi-euskarri aurreratuko anbulantzia asistentzialetan. 

Egoitzan sartze hori Bartzelonako administrazioarekiko auzien 13. zenbakiko 

epaitegiaren 2021eko ekainaren 22ko 168/2021 autoaren bidez baimendu zen. 

Auto horrek baimendutako etxeko ikuskapena 2021eko ekainaren 29an eta 30ean egin 

zen. 

6. 2021eko azaroaren 11n, LEAk egoitzan sartzeko beste baimen judizial bat eskatu 

zuen, AMBULANCIAS MAIZ SAU eta AMBULANCIAS GIPUZKOA SCL enpresen 

lokaletarako eta egoitza berean kokatutako haien enpresa nagusietarako, filialetarako 

edo partaidetzakoetarako. 

Donostiako administrazioarekiko auzien 1. zenbakiko epaitegiaren 2021eko azaroaren 

15eko autoaren bidez, lokal horietan sartzea ez zela bidezkoa adierazi zen. 

7. 2021eko abenduaren 7an, LEAk apelazio-errekurtsoa jarri zuen aipatutako 2021eko 

azaroaren 15eko autoaren aurka Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi 

Nagusian (EAEJAN). 
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8. 2022ko maiatzaren 5eko epaiaren bidez, EAEANk ezetsi egin zuen aurkeztutako 

apelazio-errekurtsoa. 

II. 154/2020 PS LIZITAZIOA 

9. 154/2020 PS lizitazioaren xede izan zen osasun-garraiorako zerbitzua Euskadiko 

Osasun Sistemako erabiltzaileentzako anbulantzia ez-asistentzialetan, 

konbentzionaletan eta garraio kolektibokoetan kontratatzeko, baldin eta zerbitzu hori 

erabiltzea gomendatzen zuten arrazoi mediko justifikatuak bazeuden. 

10. Lizitazioa honako lote hauek osatu zuten: 

- 1. LOTEA: Arabako Osasun Barrutia (Aiara, Amurrio, Artzeniega, Laudio, Okondo eta Aramaio 

izan ezik) eta Bizkaiko Osasun Barrutiko Otxandio eta Ubide udalerriak 

- 2. LOTEA: Gipuzkoako Osasun Barrutia, Bizkaiko Osasun Barrutiko Ermua eta Mallabia 

udalerriak eta Arabako Osasun Barrutiko Aramaio 

- 3. LOTEA: Bizkaiko Osasun Barrutia (Ermua, Mallabia, Otxandio eta Ubidea izan ezik) eta 

Arabako Osasun Barrutiko udalerri hauek: Aiara, Artziniega, Amurrio, Laudio eta Okondo. 

11. Kontratuaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 107.640.305,88 eurokoa izan zen, 

BEZik gabe, lote bakoitzeko zenbateko hauetan banakatuta: 

LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA LUZAPENA 
GUZTIRA 

  1. URTEA 2. URTEA 3. URTEA GUZTIRA 4. URTEA 5. URTEA 

1. LOTEA 3.442.444,23 2.903.158,32 2.920.649,00 9.266.251,55 2.935.505,16 2.948.316,12 15.150.072,83 

2. LOTEA 13.313.731,41 12.782.018,57 12.841.860,73 38.937.610,71 12.909.237,00 12.971.049,00 64.817.896,71 

3. LOTEA 20.765.776,25 19.238.177,17 19.432.490,20 59.436.443,62 19.649.077,68 19.849.985,16 98.935.506,46 

GUZTIRA 37.521.951,89 34.923.354,06 35.194.999,93 107.640.305,88 35.493.819,84 35.769.350,28 178.903.476,00 

 

12. Kontratuak, guztira, 3 urte iraungo du, eta gehienez ere 2 urtez luzatu ahalko da. Hala, 

5 urteko guztizko iraupena izango du gehienez kontratuak. 

13. Kontratuaren ataza kritikoak ezin ziren azpikontratatu: 

- pazienteen lekualdaketak 

- osasun-zentroen, ibilgailuen eta pazienteen arteko telekomunikazioen koordinazioa. 

14. Balio-judizio baten arabera kuantifikatu beharreko irizpideen balorazioan, honako 

hauek hartu ziren kontuan: erabilitako giza baliabideak eta baliabide materialak; 

kontratuaren ondoriozko osasun-garraioaren behar espezifikoak asetzeko zehaztutako 

prozedurak eta irtenbide teknikoak eta horien justifikazioa; kontratuaren xedearekin 

lotuta eman beharreko zerbitzuen metodologia eta koherentzia; eta prozesuen kalitatea 

eta segurtasuna; hori guztia, orobat, honako balorazio-atal hauetan egin zen: 
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BALIO-JUDIZIO BATEN ARABERA KUANTIFIKATZEN DIREN IRIZPIDEAK 

Irizpidea Azpiirizpidea 
Gehienek
o puntuak 

1.- Bitarteko materialak 
1.1 Flota-plana1 5 

1.2 Lokalak, aldagelak, zentro koordinatzailea, tailerrak eta kotxe-tokiak 3 

2.- Lan-plana 

2.1 Eragiketak eta baliabideak antolatzea eta kudeatzea; ataza nagusiak; koordinazioa; 
eta kalitatearen kudeaketa. 10 

2.2 Pertsonen, bitarteko materialen eta ekipamenduen segurtasuna kudeatzea 5 

2.3 Instalazioak, ekipoak eta ibilgailuak mantentzea 3 

2.4 Kontingentzia bereziei eman beharreko erantzuna 4 

2.5 Ingurumenaren eta energiaren kudeaketa 2 

2.6 Erabiltzaileentzako arreta eta gogobetetze-azterlanak 3 

3.- Prestakuntza-plana 2 

4.- Erabiltzaileentzako edo premia bereziko egoeretarako zerbitzuak  5 

5.- Osasun-ibilgailuen zuzkidura teknikoak eta ezaugarriak handitzea  2 

6.- Enpresaren protokolo edo neurri espezifikoak genero-berdintasuna sustatzeko (aukera-berdintasuna, soldata-
arrakala, ordutegi eta lanaldien egokitzapena, etab.) eta laneko sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena 
prebenitzeko eta horiei aurre egiteko. 

5 

GEHIENEKO HAZTAPENA 49 

 

15. Formulak aplikatuta era automatikoan balioztatutako irizpideak hauek izan ziren: 

- prezioa (38 puntu) 

- ibilgailuen antzinatasuna (10 puntu) 

- CO2 emisio txikiagoak (3 puntu) 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 1eko edo gutxiagoko jaitsiera zekarten 

eskaintzek 0 puntuko puntuazioa izango dute. 

16. Honako proposamen ekonomiko hauek aurkeztu ziren: 

ESKAINTZAK 

LIZITATZAILEA 1. URTEA/HILA 2. URTEA/HILA 3. URTEA/HILA 4. URTEA/HILA 5. URTEA/HILA GUZTIRA 
Beherap

en %a 

1. LOTEA 

HTG Euskadi-Maiz 
TSNU ABEE 

283.714,78 239.268,63 240.710,16 241.934,55 242.990,39  14.983.422,12  –% 1,10 

La Pau SCC 283.714,78 239.268,63 240.710,16 241.934,55 242.990,39  14.983.422,12  –% 1,10 

UTE ATEH-ASM 278.264,00 234.671,00 236.085,00 237.286,00 238.322,00  14.695.536,00  –% 3,00 

2. LOTEA 

Ambulancias 
Gipuzkoa, S.Coop. 

1.098.161,00 1.054.304,00 1.059.240,00 1.064.797,00 1.069.896,00  64.156.776,00  –% 1,02 

UTE ATEH-ASM 1.096.163,00 1.052.386,00 1.057.313,00 1.062.860,00 1.067.949,00  64.040.052,00  –% 1,20 

3. LOTEA 

HTG Euskadi-Maiz 
TSNU ABEE 

1.711.446,06 1.585.546,43 1.601.561,06 1.619.411,49 1.635.969,61  97.847.215,80  –% 1,10 

La Pau SCC 1.711.446,06 1.585.546,43 1.601.561,06 1.619.411,49 1.635.969,61  97.847.215,80  –% 1,10 

 

17. Enpresa lizitatzaile bakoitzak balorazio-irizpideak aplikatu ondoren lortutako guztizko 

puntuazioa honako hau izan zen: 
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ENPRESA LIZITATZAILEEK LORTUTAKO PUNTUAZIOA 

LIZITATZAILEA TXOSTENA PREZIOA 
IBILGAILUEN 

ANTZINATASUNA 
EMISIOAK  GUZTIRA 

1. LOTEA 

HTG Euskadi-Maiz TSNU ABEE 39,40 37,27 10,00 1,56 88,23 

La Pau SCC 46,80 37,27 10,00 3,00 97,07 

UTE ATEH-ASM 24,99 38,00 10,00 1,85 74,84 

2. LOTEA 

Ambulancias Gipuzkoa S. Coop. 49,00 37,93 8,50 2,51 97,94 

UTE ATEH-ASM 29,02 38,00 10,00 3,00 80,02 

3. LOTEA 

HTG Euskadi-Maiz TSNU ABEE 40,40 38,00 10,00 1,69 90,09 

La Pau SCC 46,80 38,00 10,00 3,00 97,80 

 

18. Ondorioz, honako lizitatzaile hauek izan ziren esleipendun: 

- 1. lotea: LA PAU SCC 

- 2. lotea: AMBULANCIAS GIPUZKOA S. COOP. 

- 3. lotea: LA PAU SCC 

19. 2020ko urriaren 23an, AMBULANCIAS RODRIGO SLU eta AMBULANCIAS MAIZ SAU 

enpresek lizitazio horren esleipenaren aurka jarritako kontratazio-arloko errekurtso 

berezi bat aurkeztu zen Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen Inguruko 

Errekurtsoen Administrazio Organoaren –KEOaren– erregistroan. 

20. KEOaren titularraren urtarrilaren 20ko 008/2021 Ebazpenaren bidez, ezetsi egin zen 

errekurtso berezi hori. 

III. ENPRESAK 

21. ANBULANCIAS MAIZ SAU; IFKa: A20372116; enpresaren helbide soziala: Ubarburu 

pasealekua 11, atzealdea (Martuteneko 27 poligonoa), Donostia (PK: 20014). Osasun-

garraiorako zerbitzuak kudeatzeko zerbitzuak emateko helburu nagusia du. 

22. ANBULANCIAS RODRIGO SLU; IFKa: B09248311; enpresaren helbide soziala: 

Villalonquejar IV industrialdea (129. partzela), Alfoz de Bricia, Burgos (PK: 09001). 

HEALTH TRANSPORTATION GROUP enpresa-taldeko kide da, zeinaren enpresa nagusia 

HEALTH TRANSPORTATION GROUP SL baita (IFK: B87973145). 

23. La PAU SCCL; IFKa: F08828493; enpresaren helbide soziala: Camí de la Pelleria 11-21, 

Badalonan (PK: 08916). 

24. ANBULANCIAS GIPUZKOA S. COOP.; IFKa: F20085742; enpresaren helbide soziala: 

Iruraingo gainean, Ergoien industrialdean, 831, Urnietan (P.K.: 20130). 

25. HTG EUSKADI – MAIZ TSNU ABEE, 154/2020 PS lizitazioan parte hartu zuen aldi 

baterako enpresa-elkartea da. AMBULANCIAS RODRIGO SLU eta AMBULANCIAS MAIZ 
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SAU enpresek osatzen dute, zehazki, parte-hartze hauekin: % 94,69 (AMBULANCIAS 

RODRIGO SLU) eta % 5,31 (AMBULANCIAS MAIZ SAU). 

IV. OSASUN-GARRAIORAKO ZERBITZUA ANBULANTZIETAN 

26. Osasun-garraioa Osasun Sistema Nazionalaren zerbitzu komunen zorroa ezartzeko 

1030/2006 Errege Dekretuan jasotako prestazioetako bat da.  

Osasun-sistema publikoak ez du berezko baliabiderik zerbitzu hori emateko, eta, beraz, 

kontratatutako besteren baliabideekin ematen da; Osasunari buruzko Lege Orokorraren 

90. artikuluak ahalbidetzen du hori. 

27. Asistentziarik gabeko osasun-garraioa –hots, garraio larrialdietarako ez dena– da 

asistentzia tekniko-sanitariorik behar ez duten gaixoak edo istripua izan duten pertsonak 

modu berezian bidean lekualdatzeko egokia, baldin eta ezintasun fisikoagatik edo beste 

arrazoi kliniko batzuengatik, ezin badute garraio arrunta erabili osasun-zentro batera 

edo etxera joateko dagokion osasun-arreta jaso ondoren1. 

28. Larrialdietako osasun-garraioa, berriz, egokia da larrialdietako osasun-asistentzia eta 

-lekualdaketarako zerbitzuak emateko2. Horretarako, Larrialdietako Garraio 

Sanitarioaren Sareak anbulantzia-baliabideak biltzen ditu, estrategikoki Euskal 

Autonomia Erkidegoko hainbat tokitan banatuta, zerbitzu hori modu koordinatuan 

emateko. 

29. Emergentziak Osakidetzako erakundea da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko 

larrialdiak eta larrialdietako osasun-laguntza koordinatzeaz arduratzen da3. Anbulantzia 

bidezko garraioak honako zerbitzu hauek ematen ditu: 

- Bizi-euskarri aurreratuko anbulantziak (BEAm), medikuak, erizainak eta larrialdi 

sanitarioetako teknikariak biltzen dituztenak. 

- Bizi-euskarri aurreratuko anbulantziak erizainarekin (BEAe), erizainak eta larrialdi 

sanitarioetako teknikariak biltzen dituztenak.  

                                                      
1Apirilaren 20ko 16/2012 Errege Lege Dekretuak –Osasun Sistema Nazionalaren iraunkortasuna 

bermatzeko eta prestazioen kalitatea eta segurtasuna hobetzeko premiazko neurriei buruzkoak–, 

zerbitzu-zorroaren sailkapen berria egiten du; hala, larrialdietarako ez den osasun-garraioa Osasun 

Sistema Nazionalaren zorro komun osagarrian biltzen du. 

2Apirilaren 20ko 16/2012 Errege Lege Dekretuak –Osasun Sistema Nazionalaren iraunkortasuna 

bermatzeko eta prestazioen kalitatea eta segurtasuna hobetzeko premiazko neurriei buruzkoak–, 

zerbitzu-zorroaren sailkapen berria egiten du; hala, larrialdietarako osasun-garraioa oinarrizko doako 

zorro komunean biltzen du. 

3 https://www.osakidetza.euskadi.eus/emergentziak-erakundea/-/emergentziak-gure-erakundea/ 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/emergentziak-erakundea/-/emergentziak-gure-erakundea/
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- Oinarrizko bizi-euskarriko anbulantziak (OBE), larrialdi sanitarioetako teknikariak 

biltzen dituztenak. 

30. Zerbitzu horiek emateko, Osasun Sailak egokitzat jotzen dituen lizitazioak egiten ditu. 

Hala, 2013-2020 aldian hogei lehiaketa baino gehiago deitu dira osasun-garraiorako 

zerbitzuak eskaintzeko. 

31. Hurrengo koadroan, anbulantzia ez-asistentzialetako osasun-garraiorako 

lizitazioetarako deitutako lehiaketa eta enpresa esleipendun nagusiak jasotzen dira. 

ANBULANTZIA EZ-ASISTENTZIALETAKO OSASUN-GARRAIORAKO LIZITAZIOAK 

Espediente-
zenbakia 

Espedientea Iraupena Esleipenduna 

154/2020-PS  

Osasun-garraiorako zerbitzua Euskadiko Osasun 
Sistemako pazienteentzako anbulantzia ez-
asistentzialetan, konbentzionaletan eta garraio 
kolektibokoetan. 

3 urte + 2 urteko 
luzapena 

1. lotea (Araba):  LA PAU SCC 
2. lotea (Gipuzkoa): AMBULANCIAS 
GIPUZKOA S. COOP. 
3. lotea (Bizkaia): LA PAU SCC 

 232/2018 - 
PS 

Osasun-garraiorako zerbitzua Gipuzkoako eta 
Arabako Osasun Barrutietako (Aiaraldea izan ezik) 
eta Bizkaiko Osasun Barrutiko Ermua, Mallabia, 
Otxandio eta Ubide udalerrietako pazienteentzako 
anbulantzia ez-asistentzialetan, konbentzionaletan 
eta garraio kolektibokoetan 

1 urte + 2 urteko 
luzapena   

1. lotea (Gipuzkoa): AMBULANCIAS 
GIPUZKOA S. COOP. 
2. lotea (Araba): Ambulancias MAIZ, 
HTG. Euskadi UTE  

55/2018 S 

2017-2018ko gripe epidemia dirauen artean 
Bizkaiko Osasun sareko ospitalearteko 
lekualdaketa eta altetarako anbulantzia ez-
asistentzial konbentzionaletako osasun-
garraiorako zerbitzua indartzea 

6 aste AMBUIBÉRICA SL. 

 68/2016-S   

Bizkaiko eta Arabako Osasun Barrutietako 
anbulantzia ez-asistentzialetan, konbentzionaletan 
eta garraio kolektiboan programatutako osasun-
garraiorako zerbitzua 

1 urte + 1 urteko 
luzapena 

 AMBUIBÉRICA SL. 

34/2015-
GSP   

Osasun-garraiorako zerbitzuak Gipuzkoako eta 
udalerri mugakideetako, Bizkaiko (Ermua eta 
Mallabia) eta Arabako (Aramaio) osasun-
barrutietako pazienteentzako anbulantzia ez-
asistentzialetan eta osasun-garraio kolektiboko 
ibilgailuetan 

3 hilabete + 
urtebeteko 5 
luzapen 

Osasun Sailak atzera egin zuen 

CP 21/2014 
gsp Araba   

Lehiaketa publikoa, Arabako Osasun Barrutiko 
(Aiara harana izan ezik) eta Otxandio eta Ubideko 
(Bizkaiko Osasun Barrutia) pazienteentzako 
osasun-garraiorako zerbitzuak kontratatzeko. 

2 urte + 
urtebeteko 3 
luzapen. 

LARRIALDIAK.NET-EULEN ARABA 2014 
(SOCIEDAD COOPERATIVA 
LARRIALDIAK S. COOP. + LRK 
EMERGENTZIAK KOOP. E. + ARABA 
ANBULANTZIAK SLU + EULEN 
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA) 

23/2011 GSP 

Bizkaiko osasun-barrutiko eta Aiaraldeko 
pazienteentzako programatutako anbulantzia 
bidezko osasun-garraiorako zerbitzuak 
kontratatzea 

Formalizatzen 
denetik 
2021/12/31ra 
arte 

AMBULANCIAS BIZKAIA ABEE 
(SERVICIO ASISTIDO MEDICO 
URGENTE SL, TRANSPORTE SANITARIO 
BIZKAIA SL, eta AMBULANCIAS BILBAO 
SA) 

 

32. Jarraian, Larrialdietako Garraio Sanitarioaren Sareko anbulantzietako osasun-

garraioaren lizitazioen enpresa esleipendunak eta deitutako lehiaketa nagusiak jasotzen 

dira. 
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V. ZUZENBIDEKO OINARRIAK 

1. Aztertutako jokabideak 

33. Lehiaren Defentsarako Legearen 1.1 artikuluari jarraikiz, debekatuta dago taldeko 

akordio, erabaki edo gomendio oro, edo hitzartutako praktika edo nahita paraleloa den 

jarduera oro, horien helburua ondorengoa bada edo izan badaiteke: merkatu nazional 
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osoan edo zati batean lehia eragotzi, murriztu edo faltsutzea; bereziki ondorengo 

akordio edo erabaki motak egongo dira debekatuta: 

a) Salneurriak edo beste merkataritza- edo zerbitzu-baldintza batzuk zuzenean edo zeharka 

finkatzea. 

b) Produkzioa, banaketa, garapen teknikoa edo inbertsioak mugatu edo kontrolatzea. 

c) Merkatua edo hornigaien iturriak banatzea. 

d) Merkataritza- edo zerbitzu-harremanetan, baldintza ezberdinak ezartzea baliokideak diren 

prestazioentzat, eta horrek lehiatzaile batzuei desabantailak eragitea beste batzuen aurrean. 

e) Kontratuak hitzartu ahal izateko beste prestazio osagarri batzuk eskaintzeko baldintza jartzea, 

baldin eta prestazio horien ezaugarriengatik edo merkataritzako ohiturengatik hori eskatzeak ez 

badu zerikusirik kontratuen helburuarekin. 

1.1 Eskainitako prezioen berdintasuna 

34. Kontratuen inguruko Errekurtsuen Administrazio Organoak (KEO) bidalitako 

informazioa aztertuta, hauxe egiaztatu zen: EUSKADI – MAIZ TSNU aldi baterako 

enpresa-elkarteak eta LA PAU SCCLk prezio bera eskaini zuten kontratuaren bost 

urteetako bakoitzerako, eskaintza aurkeztu zuten bi loteetan (Araba eta Bizkaiko 

Lurralde Historikoak), eta bi lizitatzaileek % 1,10eko beherapen ekonomikoa eskaini 

zuten lizitazioaren oinarrizko prezioarekiko. 

ESKAINTZAK 

1. LOTEA 

LIZITATZAILEA 1. URTEA/HILA 2. URTEA/HILA 3. URTEA/HILA 4. URTEA/HILA 5. URTEA/HILA GUZTIRA 
Beherap

en %a 

HTG Euskadi-Maiz 
TSNU ABEE 

283.714,78 239.268,63 240.710,16 241.934,55 242.990,39  14.983.422,12  –% 1,10 

La Pau SCC 283.714,78 239.268,63 240.710,16 241.934,55 242.990,39  14.983.422,12  –% 1,10 

ATEH-ASM ABEE 278.264,00 234.671,00 236.085,00 237.286,00 238.322,00  14.695.536,00  –% 3,00 

2. LOTEA 

Ambulancias 
Gipuzkoa S. Coop. 

1.098.161,00 1.054.304,00 1.059.240,00 1.064.797,00 1.069.896,00  64.156.776,00  –% 1,02 

ATEH-ASM ABEE 1.096.163,00 1.052.386,00 1.057.313,00 1.062.860,00 1.067.949,00  64.040.052,00  –% 1,20 

3. LOTEA 

HTG Euskadi-Maiz 
TSNU ABEE 

1.711.446,06 1.585.546,43 1.601.561,06 1.619.411,49 1.635.969,61  97.847.215,80  –% 1,10 

La Pau SCC 1.711.446,06 1.585.546,43 1.601.561,06 1.619.411,49 1.635.969,61  97.847.215,80  –% 1,10 

 

35. Horregatik, LEAko Ikerketa Zuzendaritzak ikertu zuen ea enpresa lizitatzaileek 

hitzarmenik egin ote zuten Osasun Sailari eskainitako prezioa adosteko. Hitzarmen hori 

ez da justifikatzen enpresek lizitazio publikoen merkatu lehiakorrean izan ohi duten 

portaeran, eta, ondorioz, baliteke loteak eta/edo lizitazio publikoak banatzeko 

kolusioaren adierazle izatea. 

36. Horri dagokionez, Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontratazio Publikoari eta Lehiari 

buruzko Gidaliburuan4 LDLan debekatutako kolusio-jokabideen zantzuak adierazten 

                                                      
4 LEHIAREN BATZORDE NAZIONALA. Kontratazio Publikoari eta Lehiari buruzko gida. 
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dituzten enpresa-jokabideak deskribatzen dira, eta horien artean dago lizitatzaileen 

eskaintza ekonomikoak bat etortzea. Ildo beretik, LEAren Kontratazio Publikoari eta 

Lehiari buruzko Gidan jasotzen dira5. 

37. Era berean, kontratazioan kolusioari aurre egiteko tresnei buruzko Europako 

Batzordearen Komunikazioak6 honako hau adierazten du: 

«Kontratazio publikoan (“kolusiozko lizitazioa” ere esaten zaio) kolusioaren kontzeptuak honako 

hau hartzen du barnean: adjudikazio-prozeduretan lehia faltsutzera bideratutako operadore 

ekonomikoen arteko legez kanpoko akordioak. Kolusio-helburuak dituzten operadore 

ekonomikoen arteko akordio horiek hainbat forma hartzen dituzte; esate baterako: eskaintzen 

edukia (batez ere prezioa) aldez aurretik finkatzea prozeduraren emaitzan eragina izateko; 

eskaintza bat ez aurkeztea; merkatua kokapen geografikoan, botere adjudikatzailean edo 

kontratazio publikoaren xedean oinarrituta esleitzea, edo prozedura jakin batzuetarako 

txandakatze-sistemak ezartzea. Praktika horien guztien helburua zera da: aurretik zehaztutako 

lizitatzaile batek kontratu bat lor dezala, baina, aldi berean, prozedura benetan lehiakorra delako 

irudipena ematea. Funtsean, kolusioak ahuldu egiten du honako ezaugarri hauek dituen 

kontratazio publikoaren merkatu baten onurak: bidezkotasuna, gardentasuna, eta 

lehiakortasunean oinarrituta eta inbertsiora bideratuta egotea; izan ere, enpresak merkatu 

horretara sartzea murrizten du eta erosle publikoei, berriz, hautatzeko aukerak mugatzen dizkie». 

Gainera, honako hau zehazten du: 

«Kolusioa behin eta berriz gertatzen da kontratazio publikoaren merkatuetan (baita funtsezko 

sektore ekonomikoetan ere, hala nola eraikuntzan, informatikan edo osasunean). Kolusio-kasuak 

maiz detektatu, ikertu eta epaitzen dira (administrazio-bidean eta, kasu askotan, zigor-bidean) 

munduko leku guztietan, Batasuneko estatu kideetan barne. 

Aipatu behar da komunikazio horretan zenbait enpresek lizitazio publikoetan dituzten 

eta koluzio-jokabideen zantzuak ematen dituzten zenbait jokabide-eredu daudela 

(Eskaintzak ebaluatzean kolusio-kasuak detektatzeko moduari buruzko aholkuak). 

Honako hau da zantzu horiek ematen dituen jokabideetako bat: 

- Lizitatzaile gehienek prezio bera eskaintzen dute. 

38. Hori dela eta, lehiaren arloko agintariak enpresek erakutsitako jokabideez –koluzio-

jokabideen zantzuak ematen dituztenez– baliatu behar dira jokabide horietan sakondu 

                                                      
5 LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA. Kontratazio Publikoari eta Lehiari buruzko gida. Hemen eskuragarri: 

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

A_CONTRATACION_COMPETENCIA_eu.pdf.  

6 Europako Batzordearen komunikazioa, kontratazio publikoan kolusioari aurre egiteko tresnei eta 

baztertzeko arrazoi berria aplikatzeko orientabideei buruzkoa. EBAO, 2021eko martxoaren 18koa (2021/C 

91/01), hemen: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0318(01)&from=ES  

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y1209(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y1209(01)&from=ES
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ahal izateko eta interes publikoaren aurkakotzat jazartzeko. Horietan nahasitako 

enpresen egoitzan ikuskatzeko jarduerak egitea funtsezkoa da, eta arrakastatsuak 

izango badira, ezinbestekoa da horiek ustekabean egitea, izan ere, horrela egin ezean, 

frogak ezkutatzeko edo suntsitzeko arriskua dago. 

39. Horregatik, LEAko Ikerketa Zuzendaritzak bi aldiz eskatu zuen Gipuzkoan ikuskapen 

bat egitea –Donostiako Administrazioarekiko Auzien 1. Epaitegiak ez zuen baimendu– 

eta beste ikuskapen bat Badalonan –Bartzelonako Administrazioarekiko Auzien 13. 

Epaitegiak baimendu zuen–. 

40. La PAU SCCL enpresaren egoitzan egindako ikuskapenean, eta horretarako egindako 

aktan jasota dagoen bezala, enpresa horren ordezkaritzak % 1,10eko beherapen 

ekonomikoa –EUSKADI-MAIZ TSNU ABEEaren antzekoa– aurkeztu izana justifikatzeko, 

honako hau adierazi zuen: gutxieneko beherapen bat zegoen puntuazioa lortzeko 

(% 1etik gorako beherapena), eta lizitazioa zuzentzen zuen formulak ez zuen 

proportzionalki askoz puntuazio handiagoa ematen ahalegin ekonomiko handiagoak 

egiteagatik. 

Era berean, ikuskapen horretan ez zen inolako frogarik aurkitu LA PAU SCCLk eta beste 

edozein enpresak EAEn osasun-garraioaren zerbitzua kontratatzeko lizitazioetan 

koluzioan aritzeko akordiorik zutenik egiaztatzeko. 

41. Ondorioz, epaileek AMBULANCIAS MAIZ SAU enpresaren egoitzan ikuskapen bat 

egiteko baimenik eman ez zutela –eta ikuskapen hori hartzen zen LEAk lehiaren aurkako 

jardunaren frogak lortu ahal izateko jarduera bakartzat– eta Badalonan egindako 

ikuskapenean inolako frogarik lortu ez zela kontuan hartuta, bidezkoa da, 

errugabetasun-presuntzioaren printzipioan oinarrituta, prezio bera eskaini zutelako 

zehapen-espedientea ez hastea. 

42. Izan ere, errugabetasun-presuntziorako eskubidea printzipio unibertsal bat da, 

1948ko Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren 11. artikuluan eta 1950eko 

Europako Kontseiluaren Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko 

Hitzarmenaren 6.2 artikuluan aitortua. Europar Kontseiluaren Hitzarmenari atxikitzeko 

mandatua Europar Batasunaren Tratatuaren 6. artikuluko 2. paragrafoan sartu zuen 

Europar Batasunak (8. protokoloan zehaztutako moduan), 2007ko abenduaren 13an 

sinatutako Lisboako Tratatuak sartutako aldaketen ondorengo bertsio bateratuan. 

Halaber, Konstituzioaren 24.2 artikuluak dio herritar guztiek dutela errugabetasun-

presuntziorako eskubidea. 

43. Alde horretatik, LDLak ez du froga-arloko arau espezifikorik. Hala, modu osagarrian 

aplikatuko da, LDLaren 45. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, Administrazio 
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Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 77. 

artikulua (Frogabideak eta frogaldia) eta 78. artikulua (Froga egitea); hori dena, lege 

horren 53.2.b) artikuluan zehapen-prozedura administratiboetarako jasotako 

errugabetasun-presuntzioaren printzipioan oinarrituta. 

44. Era berean, Kontseiluaren 2002ko abenduaren 16ko 1/2003 (EE) Erregelamenduak –

tratatuaren 81. eta 82. artikuluetan aurreikusitako lehiari buruzko arauak aplikatzeari 

buruzkoa berau– 2. artikuluan xedatzen duenez, tratatuaren 81. eta 82. artikuluak 

aplikatzekoak diren prozedura nazional eta erkide guztietan, arau-hauste baten frogaren 

karga hura alegatzen duen alderdiari edo agintariari dagokio. Oro har, EBren 

zuzenbideak uste du froga-arazoak estatu kide bakoitzaren zuzenbideari dagozkiola, 

bere autonomia prozesalean oinarrituta. 

45. Horri dagokionez, Auzitegi Orokorraren 2011ko urriaren 25eko epaiak (ECLI:EU:T: 

2011:621) honako hau ezartzen du: 

Frogari buruzko gogoeta orokorrak 

90. EEren 81. artikuluko 1. apartatuko arau-hauste baten froga aurkezteari dagokionez, 

gogorarazi behar da Batzordeari dagokiola aurkitzen dituen arau-hausteak frogatzea eta arau-

haustea dakarten egitateak existitzen direla juridikoki behar bezala egiaztatzen duten frogak 

aurkeztea (Justizia Auzitegiaren epai hauetan: 1998ko abenduaren 17koa, 

Baustahlgewebe/Batzordea, C‑ 185/95 P, Rec. p. I-8417, 58. apartatua, eta 1999ko uztailaren 

8koa, Batzordea/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Rec. p. I-4125, 86. atala). 

(…) 

94. Izan ere, azken egoera horretan, errugabetasun-presuntzioa kontuan hartu behar da, Giza 

Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko Europako Hitzarmenaren 6. artikuluaren 2. 

apartatuan jasota dagoen bezala (Hitzarmen hori 1950eko azaroaren 4an sinatu zen Erroman); 

izan ere, Batasunaren ordenamendu juridikoak babesten dituen oinarrizko eskubideetako bat da 

Justizia Auzitegiaren jurisprudentziaren arabera. Eta berretsi egiten dute, gainera, Europako Agiri 

Bakunaren Hitzaurreak eta Europar Batasunaren Tratatuaren 6. artikuluko 2. apartatuak, bai eta 

Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 47. artikuluak ere (Nizan 2000ko 

abenduaren 7an aldarrikatua –EBEO C 364, 1. or.–). Kontuan hartuta jasotako arau-hausteen 

izaera, eta dagozkien zehapenen izaera eta larritasun-maila, errugabetasun-presuntzioa 

aplikatzen da, halaber, enpresei aplika dakizkiekeen lehiari buruzko arauen urraketei buruzko 

prozeduretan, isunak edo hertsatzeko isunak ekar ditzaketenean. Ikus, ildo horretan, Giza 

Eskubideen Europako Auzitegiaren epai hauek: 1984ko otsailaren 21ekoa, Öztürk, A seriea, 73. 

zk. eta 1987ko abuztuaren 25ekoa, Lutz, A seriea, 123-A zk.; bai eta, Justizia Auzitegiarenak ere: 

1999ko uztailaren 8koa, Hüls/Batzordea, C‑ 199/92 P, Rec. p. I‑ 4287, 149 eta 150. atalak, eta 

Montecatini/Batzordea, C-235/92 P, Rec. p. I-4539, 175. eta 176. atalak. 

46. Ildo horretan, LDLaren 1. artikulua aplikatzeari dagokionez, lehiaren arloko estatu 

mailako zehapen-prozedurek Europako gutxieneko estandarrak jaso behar dituzte 

froga-arloan, Europako zuzenbidearekiko koherentziari eusteko. Hala, Konstituzio 

Auzitegiak aitortu duenez, errugabetasun-presuntziorako eskubidea guztiz aplikagarria 

da zehapen-eremuan, eta aurretiazko froga-jarduera batean oinarritzen ez den 
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zehapenik ez pairatzeko eskubidea bermatzen du. Horrek praktikan esan nahi du 

frogaren zama alderdi salatzaileari dagokiola, inor bere errugabetasuna frogatzera 

behartuta egon gabe; izan ere, hori zuzenbidean debekatutako probatio diabolica bat 

eskatzearen parekoa izango litzateke. 

1.2 Merkatuaren banaketa 

47. Halaber, honako zerbitzu hauek kontratatzeko lizitazioei buruzko dokumentazio 

publikoa aztertu dugu: (i) Osasun-garraiorako zerbitzua Euskadiko Osasun Sistemako 

pazienteentzako anbulantzia ez-asistentzialetan, konbentzionaletan eta garraio 

kolektibokoetan; (ii) larrialdietan osasun-garraioa gauzatzeko eta osasun-larrialdietan 

asistentzia emateko zerbitzua; eta (iii) osasun-garraiorako zerbitzua bizi-euskarri 

aurreratuko anbulantzia asistentzialetan. Hala, hori aztertu ondoren, lizitazio edo lote 

ugaritan adjudikazioduna AMBULANCIAS GIPUZKOA SCL enpresa izan zela egiaztatu 

dugu: 2020 (267/2020-PS, 154/2020-PS eta 1/2020-PS lizitazioak), 2018 (232/2018-PS), 

2016 (66/2016-PS) eta 2012 (C02/036/2012). 

Lizitazio horietako batean (1/2020-PS), AMBULANCIAS MAIZ SA enpresak % 0,00ko 

beherapen ekonomikoa eskaini zuen. 

48. Horregatik, lizitazio horietan merkatua banatzeko akordiorik ote zegoen ikertu zuen 

LEAko Ikerketa Zuzendaritzak. 

49. Horregatik, LEAko Ikerketa Zuzendaritzak birritan eskatu zuen Gipuzkoan ikuskapen 

bat egitea –Donostiako Administrazioarekiko Auzien 1. Epaitegiak ez zituen baimendu– 

eta Badalonan beste ikuskapen bat egitea –Bartzelonako Administrazioarekiko Auzien 

13. Epaitegiak baimendua–. 

50. La PAU SCCL enpresaren egoitzan egindako ikuskapenean, enpresa horren 

ordezkaritzak Gipuzkoako Lurralde Historikoari zegokion loterako eskaintzarik ez 

aurkeztea justifikatzeko, hauxe adierazi zuen: lote hori irabaztea zaila zen a priori; izan 

ere, zeukaten merkatuari buruzko informazioa aintzat hartuta, haren ardura zuen 

enpresak zerbitzu ona ematen zuen, eta zaila zen, ondorioz, hari hura kentzea. 

Era berean, loteetako birentzako eskaintza osatzeko kontuan hartu zuten beste 

elementu bat zera izan zen: kontratu horiek behar duten inbertsio-maila kontuan 

hartuta, 3 lurraldeetako loteen esleipendun gertatuz gero, enpresak ezin zituen bere 

gain hartu beharrezkoak izango ziren inbertsioak. 

51. Ondorioz, epaileek AMBULANCIAS GIPUZKOA SCL enpresaren egoitzan ikuskapen bat 

egiteko baimenik eman ez dutela –eta, adierazi bezala, ikuskapen hura hartzen zen LEAk 

lehiaren aurkako jardunaren frogak lortu ahal izateko jarduketa bakartzat– eta 
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Badalonan egindako ikuskapenean inolako frogarik lortu ez dela kontuan hartuta, 

bidezkoa da, errugabetasun-printzipio horretan oinarrituta, ustezko merkatu-

banaketagatik zehapen-espedienterik ez hastea. 

2. Ebazpena emateko eskumena duen organoa 

52. LDLaren 49.3 artikuluan xedatu denez, MLBNko Kontseiluak, Ikerketa Zuzendaritzak 

proposatuta, lege horren 1, 2 eta 3. artikuluek debekaturiko jokabideak ustez izanaren 

ondoriozko prozedurak ez hastea erabaki dezake, baita horien jarduerak artxibatzea ere, 

baldin eta legea haustearen inguruko zantzurik ez dagoela irizten badio. 

53. Era berean, otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuaren bidez onartutako Lehiaren 

Defentsarako Araubidearen 27. artikuluak ezartzen duenez, MLBNko Kontseiluak 

prozedura ez hastea eta jarduketak 15/2007 Legearen 49.3 artikuluan ezarritako 

baldintzetan artxibatzea erabaki ahal izateko, Lehia Zuzendaritzak jasotako salaketa, 

aurretiaz egindako jarduketak eta, hala badagokio, artxibatzeko proposamena 

helaraziko dizkio. 

54. LDLaren zortzigarren xedapen gehigarriak honako hau dio: 

«Lege honetan Lehiaren Batzorde Nazionalari eta bertako zuzendaritza-organoei buruz egiten 

diren erreferentziak, hain zuzen ere eginkizun, administrazio-ahalmen eta prozedurei buruzkoak, 

autonomia-erkidegoetan arlo horretako eskumenak dituzten instrukzio- eta ebazpen-organoei 

buruzkoak ere badirela ulertuko da, erreferentzia horiek lege honen 13. artikuluan aurreikusitako 

eskumenen ingurukoak direnean». 

55. Bestalde, Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko otsailaren 2ko 1/2012 Legearen 10. 

artikuluak ezartzen dituen Lehiaren Euskal Kontseiluaren eginkizunen artean, ezartzen 

du administrazioak bere kabuz hasitako jarduketak edo salaketak artxibatzea ebatzi 

behar duela, hala egin behar denean, zehapen-espediente bihurtu baino lehen. 

56. Ikerketa Zuzendaritzak, 2022ko maiatzaren 17an, AMBULANCIAS RODRIGO SLU, 

AMBULANCIAS MAIZ SA, LA PAU SCC eta AMBULANCIAS GIPUZKOA SCL enpresei 

dagokienez egindako jarduketak artxibatzeko eta zehapen-espedienterik ez irekitzeko 

proposamena egin zuen.  

57. Kontseilu honek bere egiten du Ikerketa Zuzendaritzaren proposamen hori; izan ere, 

epaileek aipatutako enpresen egoitzak ikuskatzeko baimena ukatu zuten –eta ikuskapen 

hura hartzen zen Ikerketa Zuzendaritzak lehiaren aurkako jardunaren frogak lortu ahal 

izateko jarduketa bakartzat– eta Badalonan egindako ikuskapenean ez zen lehiaren 

aurkako frogarik aurkitu; hori horrela, ez da bidezkoa zehapen-espedienterik abiaraztea, 

LDLaren 49.3 artikuluari jarraikiz. 
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Aipatutako lege-manuak eta orokorrean aplikatzekoak direnak ikusita, Lehiaren Euskal 

Kontseilu honek 

VI. LEHIAREN EUSKAL KONTSEILUAREN EBAZPENA 

Aurreko guztia aintzat hartuta, Lehiaren Euskal Kontseiluak honako hau ebazten du: 

LEHENENGOA: Zehapen-prozedura bat ez hastea eta LEA/AVC 488-SAN-2021, 

LICITACIONES AMBULANCIAS izeneko informazio erreserbatuan egindako jarduketak 

artxibatzea erabakitzea. 

BIGARRENA: Ebazpen honen berri ematea interesdun guztiei, eta jakinaraztea ebazpen 

honek administrazio-bidea amaitzen duela, eta administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 

ipin dezaketela EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi 

hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik hasita. 

HIRUGARRENA: Ebazpen hau LEAko Ikerketa Zuzendaritzari eta MLBNri jakinaraztea. 

  
  

 


