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Lehiaren Euskal Kontseiluak (aurrerantzean, LEK), 2021eko apirilaren 28ko bilkuran, 

goian adierazitakoek parte hartuta, ebazpen hau eman du 303-ZEH-2019 RADAR 

METEOROLOGIKOAK espedienteari buruz: 

I. AURREKARIAK 

1. 2019an, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Kudeaketa Ekonomikoaren eta 

Baliabide Orokorren Zuzendaritzak kontratu bat izapidetu zuen, prozedura irekiaren 

bidez, Kapilduiko radar meteorologikoaren mantentze-lanerako eta kudeaketarako (M-

0023/19 esp.). 

Aurkeztutako eskaintza bakarra ADASA SISTEMAS SAU enpresarena izan zen: 

180.290,00€-ko aurrekontu ekonomikoa zuen, BEZa barne, 197.000,00€-ko 

gehienekoarekin. 

2. 2019ko irailaren 9an, Lehiaren Euskal Agentziako (LEA) Ikerketa Zuzendaritzak 

informazio erreserbatu bat abiatzea erabaki zuen, eta ondoren, hala bazegokion, 

zehapen-espedientea, Kapilduiko radar meteorologikoaren mantentze-lanaren eta 

kudeaketaren lizitazioarekin lotuta. 

3. 2019ko irailaren 30ean, LEAko Ikerketa Zuzendaritzak hautemandako jokabideak 

azaltzeko ohar laburra igorri zion Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionaleko 

(MLBN) Lehiaren Zuzendaritzari, bat etorrita Estatuak eta autonomia-erkidegoek 

Lehiaren Defentsaren arloan dituzten Eskumenen Koordinazioari buruzko otsailaren 

21eko 1/2002 Legearen 2.1 artikuluarekin. 

Ohar labur horretan, LEAk adierazi zuen ez zuela eskumenik jokabide horiek 

aztertzeko. 

2019ko urriaren 17an, MLBNren ofizioa jaso zen; bertan azaltzen zen, jasotako 

proposamenari jarraikiz, LEAri zegokiola gertaera jakin horiek aztertu eta ebaztea. 

Gainera, MLBNko Lehiaren Zuzendaritzak, zehapen-espedientea hastekotan, alderdi 

interesdun gisa onartzeko ere eskatu zuen. 

4. 2019ko urriaren 21ean, informazio-errekerimendu bana helarazi zitzaien honako 

enpresa hauei: ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA SL, AFC 

INGENIEROS SA, DTN SERVICES AND SYSTEMS SPAIN SL, INSTALACIONES Y 

EQUIPAMIENTOS METEOROLÓGICOS SL eta MCV SA. Zehazki, eskaera hau egin 

zitzaien enpresoi: 

1. Adierazi zerrenda batean radar meteorologikoen mantentze-zerbitzua kontratatzeko zer 

lizitazio publikotarako aurkeztu duen zuen enpresak aurrekontua, 2010etik gaur arte, eta 

horietako zeinetan eskuratu zenuten adjudikazioa. 
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2. Adierazi zerrenda batean 2010az geroztik radar meteorologikoen zer marka eta modelori 

eman diezuen mantentze-zerbitzua. 

3. Azaldu zergatik ez duen aurrekonturik aurkeztu zure enpresak, Eusko Jaurlaritzaren 

Kapilduiko radar meteorologikoaren mantentze- eta kudeaketa-zerbitzuaren kontrataziorako 

lizitazioan. 

4. Adierazi radar meteorologikoen mantentze- eta kudeaketa-zerbitzuetan lehiakide diren 

enpresen zerrenda. 

5. Aipatu radar meteorologikoen mantentze-lanaren eta kudeaketaren merkatuari dagokionez 

esanguratsua iruditzen zaizun beste edozein alderdi. 

Informazio-errekerimendu horien erantzunak 2019ko azaroaren 11 eta 26 artean sartu 

ziren LEA/AVCren erregistroan. 

5. 2019ko urriaren 21ean, informazio-errekerimendu bat helarazi zitzaion LEONARDO 

HISPANIA SAU enpresari. Zehazki, honako honi buruz galdegin zitzaion: 

1. Kapilduiko radarraren mantentze-lanak prestakuntza espezifikoa eskatzen al du, edo, 

alderantziz, iruditzen al zaizue radarren mantentze-lana egiten duen edozein enpresa gai 

izango litzatekeela mantentze-lan hori egiteko? 

Prestakuntza espezifikoa behar izatekotan, adieraz ezazue horren arrazoia. 

2. GEMATRONIK enpresak Kapilduiko radarrari buruzko prestakuntza espezifikoa eman al dio 

mantentze-lana egiten duen enpresaren bati? 

Erantzuna baiezkoa bada, identifika itzazu enpresa horiek. 

3. GEMATRONIKek mantentze-lana egiten duten enpresei prestakuntza eman badie, zein 

enpresa izango lirateke gai Kapilduiko radarraren mantentze-lana egiteko? 

4. GEMATRONIK enpresak esklusibotasun-kontraturik sinatu al du Kapilduiko radarreko 

osagairen baten hornikuntza egiteko? 

Erantzuna baiezkoa bada, identifika ezazu enpresa hori. 

Erantzuna ezezkoa bada, edozein enpresak eska al lezake hornikuntza hori egitea? 

5. GEMATRONIK enpresak esklusibotasun-kontraturik sinatu al du radarrak dakarren 

hardwareari edo softwareari buruzko argibide-eskaerei euskarri teknikoa emateko? 

Erantzuna baiezkoa bada, identifika ezazu enpresa hori. 

Erantzuna ezezkoa bada, edozein enpresak jaso al lezake euskarri teknikoa egiteko kontratua? 

6. Aipatu baliagarria izan daitekeen beste edozein beste alderdi, radarren mantentze-lanarekin 

loturarik badu. 

Informazio-errekerimendu horren erantzuna 2019ko azaroaren 14an sartu zen LEAren 

erregistroan. 

6. 2019ko otsailaren 25ean, Joseba Andoni Bikandi Arana LEAko ikerketa-

zuzendariak egindako ebazpenaren bidez, zehapen-espedientea hasi zen Lehiaren 

Defentsari buruzko uztailaren 3ko 15/2007 Legearen (LDL) 1. artikuluak debekatzen 

dituen jarduera batzuk direla eta. Hala, egindako informazio erreserbatutik 

ondorioztatzen zen bazeudela zentzuzko zantzuak LDLren aipatutako 1. artikuluaren 
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arau-hausteari buruz; hots, honako enpresa hauen arteko akordio bati buruz: ADASA 

SISTEMAS SAU, AFC INGENIEROS SA, ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES 

IBERIA SL, DTN SERVICES AND SYSTEMS SPAIN SL, INSTALACIONES Y 

EQUIPAMIENTOS METEOROLÓGICOS SL eta MCV SA; akordio horren arabera, 

soilik ADASA SISTEMAS SAU aurkeztuko zen Kapilduiko radar meteorologikoaren 

mantentze-lanaren eta kudeaketaren lizitaziora. 

Enpresa hauen aurka abiarazi zen zehapen-espedientea: 

- ADASA SISTEMAS SAU 

- AFC INGENIEROS SA 

- ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA SL 

- DTN SERVICES AND SYSTEMS SPAIN SL 

- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS METEOROLÓGICOS SL 

- MCV SA 

Halaber, espedientea abiarazi zaien enpresez gain, zehapen-prozeduraren barnean 

interesduntzat hartu da honako hau ere: 

- MERKATUEN ETA LEHIAREN BATZORDE NAZIONALA (MLBN). 

Era berean, aipatu ebazpenean, espedientearen instruktore izendatu ziren Jaione 

Aberasturi Erezuma eta Guillermo Aranzabe Pablos. 

7. 2020ko otsailaren 18an, espedientearen instruktoreek emandako probidentziaren 

bidez, LEONARDO HISPANIA SAU enpresari —LEONARDO GERMANY GmbH 

enpresaren Espainiako kontaktu gisa— errekerimendua egin zioten honako informazio 

hau eman zezan: 

1) Kapilduiko (Araba) radarrean mantentze-lana egin nahiko lukeen enpresa batek beharko 

lukeen prestakuntza espezifikoaren ezaugarriak. Horri buruz zehaztu ezazue: 

a) prestakuntza emateko modua: presentziala edo online. 

a’) presentziala bada, non emango litzatekeen. 

a’’) online bada, prestakuntza hartzeko zer ekipamendu beharko litzatekeen. 

b) prestakuntzaren prezioa pertsonako. 

c) mantentze-zerbitzua modu egokian emateko prestakuntza jaso beharko lukeen 

pertsona kopurua. 

d) beharrezkoa den prestakuntza-orduen kopurua. 

e) gehitu nahi duzun beste edozein alderdi. 

2) Radarren mantentze-lana egiten duten enpresei ematen diozuen euskarri teknikoaren 

ezaugarriak (dagokion HELPDESK-rekin). Horri buruz zehaztu ezazue: 

a) mantentze-lana egiten duen enpresak bete behar dituen eskakizun teknikoak. 
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b) euskarri teknikoaren urteroko kostua. 

3) Radarren mantentze-lana egiten duten enpresekin sinatu duzuen ordezko piezen hornidura-

kontratuaren ezaugarriak: Horri buruz zehaztu ezazue: 

a) kontratua sinatzeko, enpresak bete behar dituen eskakizunak. 

b) kontratuak sinatu edo ez sinatu, ordezko piezak eskuratzeko aukera badagoen ala 

ez. Erantzuna baiezkoa bada, azaldu ezazu zer alde egon litzatekeen horniduran: 

epeak, prezioak, etab. 

2020ko ekainaren 12an igorri zuen LEONARDO HISPANIA SAU enpresak eskatutako 

informazio hori, erabat osatu gabe. 

8. 2020ko otsailaren 28an, espedientearen instruktoreek emandako probidentziaren 

bidez, LEONARDO HISPANIA SAU enpresari errekerimendua egin zioten honako 

informazio hau eman zezan: 

a) Zerrenda batean adierazi radar meteorologikoen mantentze-zerbitzuaren kontrataziorako zer 

lizitazio publikotarako igorri duen zuen enpresak aurrekontua, 2010etik gaur arte, eta horietako 

zeinetan eskuratu zenuten adjudikazioa. 

b) Zerrenda batean adierazi 2010az geroztik radar meteorologikoen zer marka eta modelori 

eman diezuen mantentze-zerbitzuak. 

c) Azaldu zergatik ez duen aurrekonturik aurkeztu zure enpresak, Eusko Jaurlaritzaren 

Kapilduiko radar meteorologikoaren mantentze- eta kudeaketa-zerbitzuaren kontrataziorako 

lizitazioan. 

d) Aipatu radar meteorologikoen mantentze-lanaren eta kudeaketaren merkatuari dagokionez 

esanguratsua iruditzen zaizun beste edozein alderdi. 

Eskatutako informazioa 2020ko maiatzaren 29an igorri zuen LEONARDO HISPANIA 

SAU enpresak. 

9. 2020ko otsailaren 28an, espedientearen instruktoreek emandako probidentziaren 

bidez, XXXri —goi mailako telekomunikazio-ingeniaritzan doktorea eta Euskal Herriko 

Unibertsitateko Komunikazioen Ingeniaritza Sailean irakasle titularra berau— eskatu 

zitzaion txosten bat egin zezala adierazteko zer-nolako konplexutasun teknikoa duen 

Kapilduiko radarraren mantentze-lanak, eta, bereziki, azter zezala oinarri tekniko 

eta/edo administratiboen baldintza-agirian jasotako eskakizun teknikoren baten 

ondorioz objektiboki mugarik sortzen ote zen enpresen arteko lehia askean, Kapilduiko 

radar meteorologikoaren kudeaketa eta mantentze-lanerako lehiaketa publikoan. 

XXXk 2020ko apirilaren 14an helarazi zion txostena LEAri. 

10. 2020ko martxoaren 5ean, MCV SA enpresak zenbait alegazio aurkeztu zituen bere 

borondatez, eta espedientean jasota daude. 
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11. 2020ko martxoaren 13an, ADASA SISTEMAS SAU enpresak zenbait alegazio 

aurkeztu zituen bere kabuz, eta espedientean jasota daude. 

12. 2020ko martxoaren 14an, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua argitaratu 

zen Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE), COVID-19ak eragindako krisi sanitarioa 

kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen zuena1, eta egun berean sartu zen indarrean. 

Errege Dekretu horrek eten egin zituen sektore publikoko erakundeen prozedurak 

izapidetzeko epeak, harik eta aipatutako errege-dekretuak edo horren luzapenek 

indarrean izateari uzten zioten arte. 

13. 2020ko martxoaren 31n, ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA SL 

enpresak alegazioak aurkeztu zituen bere kabuz, eta espedientean jasota daude. 

14. 2020ko martxoaren 23an, martxoaren 22ko 537/2020 Errege Dekretua argitaratu 

zen Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE), zeinaren bitartez martxoaren 14ko 463/2020 

Errege Dekretuaren bidez deklaratutako alarma-egoera luzatu baitzen2, eta egun 

berean sartu zen indarrean. 

Errege Dekretu horrek agindu zuen etendako epe administratiboen zenbaketa 

jarraitzeko, 2020ko ekainaren 1etik aurrerako ondoreekin. 

Horren ondorioz, prozedura hau ebazteko eta jakinarazteko epe maximoa 2021eko 

irailaren 7an amaituko da. 

15. 2020ko ekainaren 1ean, espedientearen instruktoreek emandako probidentziaren 

bidez, berriz egin zitzaion 2020ko otsailaren 18ko informazio-errekerimendua 

LEONARDO HISPANIA SAU enpresari —LEONARDO GERMANY GmbH enpresaren 

Espainiako kontaktua baita— , eta ohartarazi zitzaion ezen, behin hori betetzeko epea 

igarota, isun hertsatzaile bat jarriko zitzaiola. 

Eskatutako informazioa 2020ko uztailaren 3an igorri zuen LEONARDO HISPANIA 

SAU enpresak. 

16. 2020ko ekainaren 24an, espedientearen instruktoreek, adierazpen-agiri batean, 

adierazi zuten ez zutela egiaztatu ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA SL 

enpresak debekatutako jardunbiderik egiten zuenik. 

Agiri hori behar bezala jakinarazi zitzaien interesdun guztiei. 

                                            

1 https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463  

2 https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/22/537  

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/22/537
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17. Agiriari erantzuteko epea honako data hauetan amaitu zen, interesdun bakoitzak 

jakinarazpena jaso zuen dataren arabera: 

- MERKATUEN ETA LEHIAREN BATZORDE NAZIONALA: 2020ko urriaren 20an 

- ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA SL: 2020ko urriaren 22an 

- MCV SA: 2020ko urriaren 22an 

- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS METEOROLÓGICOS SL: 2020ko urriaren 22an 

- ADASA SISTEMAS SAU: 2020ko urriaren 23an 

- AFC INGENIEROS SA: 2020ko urriaren 26an 

- DTN SERVICES AND SYSTEMS SPAIN SL: 2020ko urriaren 29an 

18. 2020ko urriaren 2an, LEAren erregistroan idazki bat sartu zen, XXXk aurkeztua, 

MCV SAren izenean eta hura ordezkatuz; horren bidez, Egitateak Zehazteko Agiriaren 

aurkako alegazioak aurkezteko epea luzatzeko eskatu zuen. 

19. 2020ko urriaren 5ean, espedientearen instruktoreek probidentzia bat eman zuten; 

horren bidez, xedatu zen zazpi egun baliodunetan luzatzea Egitateak Zehazteko 

Pleguaren aurkako alegazioak aurkezteko MCV SAri emandako epea. Ondorioz, 

enpresa horri emandako epea 2020ko azaroaren 2an amaitu zen (egun hori barne). 

20. 2020ko urriaren 14an, LEAren erregistroan sartu zen XXXXk, XXXk eta XXXk DTN 

SERVICES AND SYSTEMS SPAIN SAren izenean eta hura ordezkatuz aurkeztutako 

idazki bat. Horren bidez, Egitateak Zehazteko Agiriak aurkako alegazioak aurkezteko 

epea luzatzeko eskatu zuten. 

21. 2020ko urriaren 14an, LEAren erregistroan sartu zen XXXk ATOS IT SOLUTIONS 

AND SERVICES IBERIA SLren izenean eta hura ordezkatuz aurkeztutako idazki bat; 

horren bidez, Egitateak Zehazteko Agiriaren aurkako alegazioak aurkeztu zituen. 

22. 2020ko urriaren 14an, LEA/AVCren erregistroan sartu zen XXXk ADASA 

SISTEMAS SAUren izenean eta hura ordezkatuz aurkeztutako idazki bat; horren 

bidez, Egitateak Zehazteko Agiriaren aurkako alegazioak aurkezteko epea luzatzeko 

eskatu zuen. 

23. 2020ko urriaren 16an, espedientearen instruktoreek probidentzia bat eman zuten; 

horren bidez, xedatu zen zazpi egun baliodunetan luzatzea Egitateak Zehazteko 

Agiriaren aurkako alegazioak aurkezteko DTN SERVICES AND SYSTEMS SPAIN 

SAri emandako epea. Ondorioz, enpresa horri emandako epea 2020ko azaroaren 9an 

amaitu zen (egun hori barne). 
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24. 2020ko urriaren 16an, espedientearen instruktoreek probidentzia bat eman zuten; 

horren bidez, xedatu zen zazpi egun baliodunetan luzatzea Egitateak Zehazteko 

Agiriaren aurkako alegazioak aurkezteko ADASA SISTEMAS SAUri emandako epea. 

Ondorioz, enpresa horri emandako epea 2020ko azaroaren 3an amaitu zen (egun hori 

barne). 

25. 2020ko urriaren 16an, LEAren erregistroan sartu zen XXXk AFC INGENIEROS 

SAren izenean eta hura ordezkatuz aurkeztutako idazki bat; horren bidez, Egitateak 

Zehazteko Agiriaren aurkako alegazioak aurkezteko epea luzatzeko eskatu zuen. 

26. 2020ko urriaren 16an, espedientearen instruktoreek probidentzia bat eman zuten; 

horren bidez, xedatu zen zazpi egun baliodunetan luzatzea Egitateak Zehazteko 

Agiriaren aurkako alegazioak aurkezteko AFC INGENIEROS SAri emandako epea. 

Ondorioz, enpresa horri emandako epea 2020ko azaroaren 4an amaitu zen (egun hori 

barne). 

27. 2020ko urriaren 30ean LEAren erregistroan sartu zen XXXk MCV SAren izenean 

eta hura ordezkatuz aurkeztutako idazki bat; horren bidez, Egitateak Zehazteko 

Agiriaren aurkako alegazioak aurkeztu zituen. 

Halaber, idazki horretan bi froga dokumental egiteko eskatu zuen: bata, aurkeztutako 

dokumentazioa espedientera gehitzea, eta, bestea, hirugarrenei dokumentazioa 

eskatzea. 

28. 2020ko azaroaren 4an, LEAren erregistroan sartu zen XXXk MCV SAren izenean 

eta hura ordezkatuz aurkeztutako idazki bat; horren bidez, dokumentazio berria 

aurkeztu zuen. 

29. 2020ko azaroaren 4an, LEAren erregistroan sartu zen XXXk ADASA SISTEMAS 

SAUren izenean eta hura ordezkatuz aurkeztutako idazki bat; horren bidez, Egitateak 

Zehazteko Agiriaren aurkako alegazioak aurkeztu zituen. 

30. 2020ko azaroaren 4an, LEAren erregistroan sartu zen XXXk AFC INGENIEROS 

SAren izenean eta hura ordezkatuz aurkeztutako idazki bat; horren bidez, Egitateak 

Zehazteko Agiriaren aurkako alegazioak aurkeztu zituen. 

31. 2020ko azaroaren 10ean, LEA/AVCren erregistroan sartu zen XXXk DTN 

SOLUTIONS AND SERVICES SPAIN SAren izenean eta hura ordezkatuz 

aurkeztutako idazki bat; horren bidez, Egitateak Zehazteko Agiriaren aurkako 

alegazioak aurkeztu zituen. 
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32. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS METEOROLÓGICOS SL enpresak ez zion 

alegaziorik aurkeztu Egitateak Zehazteko Agiriari. 

33. 2021eko urtarrilaren 8an, espedientearen instruktoreek probidentzia eman zuten 

eskatutako frogak baiesteko eta ezesteko. Horren arabera, aurkeztutako 

dokumentazioa espedientean sartzean datzan froga dokumentala egitea onartu zen, 

eta hirugarrenei dokumentazioa eskatzean datzan froga egitea ezetsi zen. 

34. 2021eko urtarrilaren 8an, espedientearen instruktoreek probidentzia bat eman 

zuten; horren bidez, ADASA SISTEMAS SAU, MCV SA, DTN SERVICES AND 

SYSTEMS SPAIN SL eta AFC INGENIEROS SAri eskatzen zaie 2020ko edo, 

halakorik ezean, 2019ko negozio-bolumenaren guztizkoa aurkezteko. 

35. 2021eko urtarrilaren 18an, espedientearen instruktoreak probidentzia bat eman 

zuen; haren bitartez, instrukzio-fasea ixteko agindu zuen, ebazpen-proposamena 

idazteko. 

36. Espedientearen instrukzioan, espedientepeko enpresek aurkeztutako 

konfidentzialtasun-eskaera hauek onartu zituzten, eta pieza banandu hauek osatu 

ziren: 

- 1. pieza banandua: MCV SAk 2020ko martxoaren 5ean aurkeztutako alegazio-idazkiaren 1. 

eranskina. 

- 2. pieza banandua: ADASA SAk 2020ko martxoaren 13an aurkeztutako alegazio-idazkia. 

- 3. pieza banandua: ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA SLk 2020ko martxoaren 

31n aurkeztutako alegazio-idazkia eta 3., 5., 7., 9., 10. eta 11. eranskinak. 

- 4. pieza banandua: AFC INGENIEROS SAk 2020ko azaroaren 4an Egitateak Zehazteko 

Pleguari aurkeztutako alegazio-idazkiaren 6. eranskina. 

- 5. pieza banandua: DTN SERVICES AND SYSTEMS SPAIN SLk 2020ko azaroaren 10ean 

Egitateak Zehazteko Pleguari aurkeztutako alegazio-idazkia. 

Era berean, ezetsi egin zen DTN SERVICES AND SYSTEMS SPAIN SLk 2021eko 

otsailaren 12an aurkeztutako konfidentzialtasun-eskaera, negozio-bolumenari 

dagokionez. 

37. 2021eko otsailaren 18an, espedientearen instruktoreek egindako ebazpen-

proposamenean hau proposatu zioten Lehiaren Euskal Kontseiluari:  

«Deklara dadila ez dela egiaztatu ADASA SISTEMAS SAU, AFC INGENIEROS SA, 

ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA SL, DTN SERVICES AND 

SYSTEMS SPAIN SL, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS 



 
 

 
10 

 

METEOROLÓGICOS SL eta MCV SA enpresen jardueran LDLa urratu dela, 

Kapilduiko meteorologia-radarraren mantentze- eta kudeaketa-kontratuari 

dagokionez (M-0023/19 espedientea)». 

38. Ebazpen-proposamen hori interesdunei jakinarazi zitzaien eta alegazioak 

aurkezteko 15 eguneko epea eman zitzaien, baita, hala bazegokion, LEKri proba eta 

jarduketa osagarriak proposatzeko eta haren aurrean ikustaldia egiteko ere, LDLren 

50.4 artikuluan xedatutakoa betez. 

39. ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA SL, MCV SL eta DTN SERVICES 

AND SYSTEMS SPAIN SA enpresek ebazpen-proposamenaren aurkako alegazioak 

aurkeztu zituen.  

40. ADASA SISTEMAS SAU, AFC INGENIEROS SA eta INSTALACIONES Y 

EQUIPAMIENTO METEOROLÓGICOS SL enpresek ez zuten alegaziorik aurkeztu 

ebazpen-proposamenaren aurka. 

41. 2021eko martxoaren 26an ikerketaren zuzendaritzak administrazio-espedientea 

igorri zion LEKri, ebazpen-proposamenarekin eta azken txostenarekin batera. 

Txostenean, aurkeztutako alegazioen azterketa bat egiten zen, eta adierazten zen 

alegazio horien arabera ez zela egiaztatu alegazioa aurkeztu zuten enpresek arau-

hausterik egin zutenik; hori instruktoreek ebazpen-proposamenean adierazitakoarekin 

bat zetorren.  

II. ENPRESAK  

42. ADASA SISTEMAS SAU (IFK: A58596206; izen komertziala: ADASA) enpresak El 

Prat de Llobregateko (Barcelona) Ignasi Iglesias kaleko 217. zenbakian du egoitza 

soziala (PK: 08820). 

ADASA Latinoamerikan, Europan, Australian, Asian eta Afrikako iparraldean 

presentzia duen ingeniaritza-enpresa bat da. ADASA uraren zikloari, ingurumenari eta 

meteorologiari aplikatutako soluzio teknologikoetan espezializatuta dago. 

Automatizazioan eta kontrolean, informazio- eta komunikazio-sistemetan, kontrol 

hidrologikoko sareetan, uren kalitatearen sareetan, airearen kalitatean eta parametro 

meteorologikoetan oinarritzen dira bere jarduerak3. 

ADASA, oso-osorik,COMSA CORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SLren 

jabetzakoa da, zeina COMSA taldearen jatorriko etxea baita. 

                                            
3 https://www.adasasistemas.com/esp/acerca.php 

https://www.adasasistemas.com/esp/acerca.php
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43. AFC INGENIEROS SA (IFK: A28904332) enpresaren egoitza-soziala honako hau 

da: Paseo Imperial 6-2.D, Madril (PK: 28005). 

AFC INGENIEROS enpresak mantentze- eta kalibratze-zerbitzuak ematen dizkie 

telekomunikazioen, telefoniaren eta elektromedikuntzaren arloko enpresei eta 

erakundeei. Meteorologiari dagokionez, «ezagutza handia du meteorologia-dorreen 

instalazioan, horniduran, mantentze-lanetan, ustiapenean eta kalibrazioan»4, eta bere 

espezializazio-eremua radarren softwarea mantentzea da5. 

44. ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA SL enpresak (IFK: B85908093; 

izen komertziala: ATOS) Madrilgo Tres Cantoseko Ronda de Europa kaleko 5. 

zenbakian du egoitza soziala (P.K. 28760). 

ATOS enpresak 5.500 langile ditu Iberiar Penintsulan eta 73 herrialdetan banatutako 

110.000 pertsona enplegatzen dituen ATOS talde multinazionaleko kide da6. 

Informazio-teknologia seguruak ematera bideratuta dauden ATOSen jarduerak 

honako sektore hauetan ardazten dira: defentsa, segurtasuna (mugen eta azpiegituren 

kontrola, esaterako), larrialdi-sistemen kudeaketa eta informatika-zerbitzuak.  

45. DTN SERVICES AND SYSTEMS SPAIN SL (IFK: B87623716) enpresak Sevillako 

Isaac Newton, 3 - Brunet eraikinean du egoitza soziala (PK: 41092). 

DTN SERVICES AND SYSTEMS SPAIN SL7 enpresaren jatorria SCHNEIDER 

ELECTRIC ESPAÑA SA enpresa da, zeinak energia kudeatzeko eta automatizatzeko 

teknologiak garatzen baititu. SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA, artean, 

SCHNEIDER ELECTRIC SA talde frantseseko kidea zen, mundu mailan 100 herrialde 

baino gehiagotan jarduten duena, lau negozio-unitate nagusirekin: industria, 

informazioaren teknologia, eraikuntza eta energia. 

SCHNEIDER ELECTRIC SA, 2011z geroztik, TELVENT GIT SAren jabea zen. Talde 

hori informazioaren teknologien softwarean eta soluzioetan espezializatuta zegoen, 

azpiegitura elektrikoak, petrolio- eta gas-azpiegiturak eta ur- eta garraio-azpiegiturak 

kudeatzeko, eta, aldi berean, TELVENT ENERGÍA SA enpresa desagertuaren kide 

zen. Enpresa horrek radar meteorologikoak eta horiekin lotutako ekipamenduak 

instalatzeko eta mantentzeko jarduerak egiten zituen, baita ordezko piezen hornidura 

ere. 

                                            
4 https://afc-ingenieros.com/proyectos/meteorologia/ 

5 MLBN ebazpena S/DC/0626/18, RADARES METEOROLÓGICOS. 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2871509_5.pdf 

6 Memoria bateratua, 2019. https://atos.net/content/investors-documents/ir-2019/atos-integrated-
report-2019-en.pdf 

7 Aipatu S/DC/0626/18 Ebazpena, MLBNrena, RADAR METEOROLOGIKOEI BURUZKOA.  

https://afc-ingenieros.com/proyectos/meteorologia/
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2871509_5.pdf
https://atos.net/content/investors-documents/ir-2019/atos-integrated-report-2019-en.pdf
https://atos.net/content/investors-documents/ir-2019/atos-integrated-report-2019-en.pdf
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TELVENT ENERGÍA SA, 2016an, SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SArekin elkartu 

zen. Geroago, 2017ko otsailean, radarrekin eta estazio meteorologikoekin lotutako 

TELVENT ENERGÍA SAren negozioaren zatia CIRRUS SPAIN SL izeneko bitarteko 

sozietate batean integratu zen; azken hori urte bereko maiatzean saldu zitzaion TBG 

HOLDINGS DTN BVri —hots, TBG AG Suitzako erakundearen enpresa 

subsidiarioari—. 

2019ko urtarrilean, CIRRUS SPAIN SLk izena aldatu zuen eta DTN SERVICES AND 

SYSTEMS SPAIN SL izena hartu zuen. 

46. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS METEOROLÓGICOS SL (IFK: 

B85740744; izen komertziala: INEMET) enpresak Cosladako (Madril) Rejas kaleko 2 

– 4. bulegoan du egoitza soziala (PK: 28821). 

INEMETek ekipamendu meteorologikoetan egiten du lan, eta euskarri teknikoa, 

hornidura, instalazioa, mantentze-lanak, komunikazioak, sistemen eguneratzea eta 

prestakuntza eskaintzen ditu8.  

47. MCV SA (IFK: A08795544; izen komertziala: MCV) enpresak Collbatóko 

(Barcelona) Autovía A-2, Km 575 - Camí de Can Dolceten du egoitza soziala (PK: 

08293). 

Hogei urte baino gehiagoko esperientzia du radar meteorologikoak instalatzen eta 

mantentzen, gehienak Katalunian9. 

III. KAPILDUIKO RADARRA 

48. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Larrialdiei Aurre Egiteko eta 

Meteorologiako Zuzendaritzak radar meteorologiko bat dauka Kapildui gainean 

(Bernedo, Araba), EUSKALMET Euskal Meteorologia Agentziak erabiltzeko10. 

Radarra gai da haren kokapenaren inguruko prezipitazioaren espazio- eta denbora-

banaketari buruzko informazioa lortzeko; 300 km-rainoko irismena du, eta atmosfera 

osoko datuak 10 minutu ingurutik behin freskatzen ditu. 

Radarra Meteor 1500C modelokoa da, Gematronik fabrikatzailearena (gaur egun, 

LEONARDO GERMANY GmbH), eta C bandan jarduten du, 5600-5650 MHz tartean. 

Doppler radar bat da, distantzia luzeetan tamaina txikiko hidrometeoroak detektatzeko 

                                            
8 http://www.inemet.com/  

9 https://www.mcvsa.com/Projectes/Radares/tabid/75/Default.aspx 

10 https://www.euskalmet.euskadi.eus/s07-5853x/eu/meteorologia/home.apl?e=8  

http://www.inemet.com/
https://www.mcvsa.com/Projectes/Radares/tabid/75/Default.aspx
https://www.euskalmet.euskadi.eus/s07-5853x/eu/meteorologia/home.apl?e=8
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ahalmen handiagoa du; eta, duala denez, hidrometeoroen izaerari buruzko informazio 

gehigarria lortzeko gai da, bi polarizazio ortogonal baitarabiltza. 

49. Kapilduiko radarrak Klystron transmisio-teknologia du, elektroi sorta baten 

abiaduraren modulazioan oinarritua, denboran aldakorra den seinale bat aplikatuz 

(irrati-frekuentzia seinalea). Horretarako, huts-hodi bat erabiltzen da, non elektroi sorta 

bat konfinatzen baita, transmisio-maiztasunera egokitutako hainbat barrunbe 

erresonantetatik pasarazteko. Barrunbeak maiztasun berean sintonizatzen badira, 

sintonizazio-maiztasunaren inguruko transmisioa lortzen da, banda-zabalera oso 

txikiarekin eta irabazi handiarekin. 

Teknologia horrek oso transmisio egonkorra eta zarata-maila txikikoa ematen du, eta 

transmisioan puntako potentzia handiak lortzeko aukera ematen du, oso maiztasun 

altuetan. Gainera, harrera guztiz koherentea egiten du, edo, bestela esanda, jasotako 

oihartzunen faseari buruzko informazioa lortzeko fase-erreferentzia baliagarria, eta 

horrek areagotu egiten ditu radarrak emandako informazio meteorologikoko emaitzak. 

50. Beste teknologia alternatibo batzuk dira pultsuak magnetroi baten bidez sortzen 

dituztenak, edo egoera solidoko transmisore baten edo uhin progresiboen hodi baten 

bidez (TWP, Travelling Wave Tube akronimoa) sortzen dituztenak 11. 

IV. ERAGINPEKO MERKATUAREN AZTERKETA 

51. Espediente honetan aztertutako jokabideak 2019an gauzatu ziren, EUSKALMET 

Euskal Meteorologia Agentziak erabiltzeko den Kapilduiko radar meteorologikoa 

mantendu eta kudeatzeko deitutako lizitazioaren esparruan (M-0023/19 lizitazioa). 

1. Merkatu adierazgarria  

52. Lehiaren arloko arau-hausteak horiek gertatu diren merkatu adierazgarrian 

egiaztatzen dira. Horretarako, merkatu adierazgarria zehaztu behar da, hain zuzen, 

Europar Batasuneko lehiaren arloko araudiaren ondoreetarako erreferentziako 

merkatua zehazten duen Europako Batzordearen 1997ko abenduaren 9ko 

                                            
11 Meteogalicia, MeteoCat eta baldintza teknikoen plegua honako honetarako: «subministrament de dos 
tubs d'ones progressives, un receptor-processador i un TR-Limiter per a la Xarxa de Radars 
Meteorològics del Servei Meteorològic de Catalunya per a l'any 2020» delakoa. 

https://www.meteogalicia.gal/datosred/infoweb/meteo/docs/observacion/radar/radar_es.pdf 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=657
65179 

https://www.meteogalicia.gal/datosred/infoweb/meteo/docs/observacion/radar/radar_es.pdf
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=65765179
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=65765179
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Komunikazioaren arabera (DOCE 97/C 372/03)12; produktu-merkatuak eta merkatu 

geografikoak osatzen dute merkatu adierazgarria. 

A. Produktu-merkatua 

53. Erreferentziako produktu-merkatua honela definitzen da: 

erreferentziako produktu-merkatuak barne hartzen ditu kontsumitzaileek trukagarritzat nahiz 

ordezkagarritzat dituzten produktu eta zerbitzu guztiak, beren ezaugarriak, prezioa nahiz 

zertarako erabiliko diren kontuan izanik. 

54. M-0023/19 lizitazioaren helburua honako zerbitzu hauek jasotzea izan da:  

 Hiru hileroko mantentze prebentiboa. 

 Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzatik informazioa jaso ondorengo 

jarraipena. 

 Mantentze-lan zuzentzailea. 

 Goi-mailako laguntza enpresa adjudikaziodunarekin, bai hardware mailan, bai software 

mailan. 

 Goi-mailako laguntza Gematronik fabrikatzailearekin, enpresa adjudikaziodunaren bitartez, 

bai hardware mailan, bai software mailan. 

 Material suntsikorren hornidura. 

 Radarra kalibratzea. 

 Gematroniken piezak eskuratzeko lehentasuna. 

 Radarraren kudeaketari, inbertsioei, jarduketei eta abarri buruzko aholkularitza teknikoa. 

55. Zerbitzu horiek, nagusiki, bi merkatu hauetan kokatzen dira:  

a) Radar meteorologikoak eta horiekin lotutako ekipamenduak mantentzeko 

merkatua. 

Radar batek mantentze-zerbitzua behar duenean eskatzen da zerbitzu hori. Beraz, 

bigarren mailako merkatu bat da, lehen mailako merkatu batetik eratorria: radar 

meteorologikoen fabrikazioa eta instalazioa. 

Bestalde, radarraren mantentze-lana urrunekoa nahiz in situ izan daiteke, eta bi 

moduetara eskaintzen da: prebentiboa, gerta daitezkeen gorabeherak saihesteko, eta 

zuzentzailea, berehala jardutea eskatzen duten gorabeherek eragindakoa. 

                                            
12 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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Mantentze-lanen hedadurazko definizioan zeregin gehigarriak ere sartzen dira, hala 

nola gorabeherak kalibratzea, detektatzea eta jarraipena egitea, eta laguntza ematen 

jardutea, baita radarraren fabrikatzaileari dagokionez ere. 

Mantentze-lanak egiteko, giza baliabide espezializatuak, baliabide material 

espezifikoak eta erantzuteko denbora nahiko txikiak behar dira; horrek baliabideak eta 

antolamendua izatea eskatzen du, zerbitzu arin eta malgua emateko. 

b) Radar meteorologikoen ordezko piezen hornidura-merkatua, non honako 

azpimerkatu hauek bereizten baitira: 1) ordezko pieza garrantzitsuak (radarraren 

funtsezko zatiak, radomoa, esaterako) eta 2) ordezko pieza suntsikorrak (ordezko 

piezak).  

Ordezko piezen hornidurak ez du eskatzen mantentze-lanak adinako erantzun-

denbora laburrik (horregatik, horietako batzuk behintzat, lizitazio espezifikoen xede 

dira), ezta giza baliabide edo baliabide material hain espezializatuen erabilera ere. 

Azpimerkatua (suntsikorrak)13, osagai garrantzitsuen kasuan ez bezala14, mantentze-

lanekin batera emateari ere lotu zaio; gainera, azpimerkatu horri dagokionez, eskatu 

da hornikuntza fabrikatzailearekin edo hornitzaile espezializatuarekin egindako 

akordioen bidez ziurtatzeko, radarraren zerbitzua eten ez dadin behar diren piezak ez 

izateagatik.  

B. Merkatu geografikoa 

56. Batzordearen erreferentziako merkatuaren definizioari buruzko Komunikazioaren 8. 

apartatuak ezartzen duenez, erreferentziako merkatu geografikoak honako hau 

hartzen du barnean:  

eraginpeko enpresek produktuak hornitu eta erreferentziako zerbitzuak ematen dituzten zona; 

bertan, lehia-baldintzak behar bezain homogeneoak dira, eta hurbileko beste zona geografiko 

                                            
13 Ikus, adibidez, «Servicios de mantenimientos del Sistema de Observación radar de la Agencia 
Estatal de meteorología» 
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
kpereva/es/y46aRevasconWar/datosContratosC/consulta?idContrato=2872   

14 Ikus  

«Adquisición de un MPS para el radar meteorológico de Kapildui» 
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
kpeperfi/eu/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso3733/eu_doc/eu_arch_expjaso3733.html 

«Kapilduiko radar meteorologikorako radomo bat eskuratu eta instalatzea» 
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
kpereva/es/y46aRevasconWar/datosContratosC/consulta?idContrato=2872 

«Suministro de refuerzos para equipos radar meteorológico de la Agencia Estatal de Meteorología» 
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
kpereva/es/y46aRevasconWar/datosContratosC/consulta?idContrato=2872 . 

https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpereva/es/y46aRevasconWar/datosContratosC/consulta?idContrato=2872
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpereva/es/y46aRevasconWar/datosContratosC/consulta?idContrato=2872
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/eu/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso3733/eu_doc/eu_arch_expjaso3733.html
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/eu/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso3733/eu_doc/eu_arch_expjaso3733.html
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpereva/es/y46aRevasconWar/datosContratosC/consulta?idContrato=2872
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpereva/es/y46aRevasconWar/datosContratosC/consulta?idContrato=2872
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpereva/es/y46aRevasconWar/datosContratosC/consulta?idContrato=2872
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpereva/es/y46aRevasconWar/datosContratosC/consulta?idContrato=2872
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batzuetatik bereiz daitezke, lehenengoan nagusi diren lehia-baldintzak apur bat desberdinak 

baitira besteekin alderatuta. 

57.  Europan, radar meteorologikoen mantentze-lanak hiru eredutan oinarritzen 

dira: 

- Operadoreak egitea radarraren mantentze-lanak, Frantzian bezala. 

- Fabrikatzaileak egitea radarraren mantentze-lanak, Holandan bezala. 

- Azpikontratazio bidez egitea mantentze-lanak, hala nola Espainian eta, neurri 

txikiagoan, Suitzan. 

58. Hala, azpikontratatzen diren enpresa mantentzaileek Espainiako eremuan ematen 

dituzte zerbitzuak; gainera, ez dute inoiz beste herrialde batzuetan kokatutako 

enpresek operatu bertan, eta ez da aurreikusten etorkizunean hala gertatuko denik. 

Era berean, espediente honen xedeko jokabidean ordezko piezen hornidura eta 

mantentze-lanak uztartzen direnez, radar meteorologikoen ordezko piezen 

merkatuaren dimentsio geografikoa eta mantentze-lanen merkatuarena berdinak dira.  

C. Merkatuaren ezaugarriak 

59. Radar meteorologikoen kopurua txikia da: EAEn bi radar daude (Kapilduin, 

EUSKALMETek erabilia, eta Jatan, AEMETek erabilia), eta, Estatuan, beste hogei bat. 

Radar horiek agentzia meteorologikoek eta organo publikoek –estatukoek eta 

autonomikoek– kudeatzen dituzte, hala nola EUSKALMET, AEMET, METEOCAT, 

METEOGALICIA eta CANAL DE ISABEL II. erakunde publikoek15. 

                                            
15 Konfederazio hidrografikoak, babes zibileko zerbitzuak eta zenbait ikerketa-erakunde publiko ere 
(CSIC) aipatu behar lirateke. 
Aipatu S/DC/0626/18 Ebazpena, MLBNrena, RADAR METEOROLOGIKOEI BURUZKOA. 
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ESPAINIAKO RADAR METEOROLOGIKOAK 

ERAKUNDEA 
RADAR 

KOPURUA 

EUSKALMET 1 

AEMET 15 

METEOCAT 4 

METEOGALICIA 1 
CANAL DE ISABEL II ERAKUNDE 
PUBLIKOA 3 

Erakunde horiek lizitazio publikoak deitzen dituzte radarraren mantentze-lana egitea 

eta hornigaiak eskuratzea azpikontratatzeko, Sektore Publikoko Kontratuen Legean 

ezarritakoaren arabera.  

60. Radarrak mantentzeko merkatuan enpresa gutxi aritzen dira; besteak beste, hauek 

nabarmentzen dira16: ADASA, MCV, DTN SERVICES AND SYSTEMS SPAIN (lehen, 

TELVENT), INEMET eta AFC INGENIEROS.  

Enpresa horiek hainbat fabrikatzaileren radarrekin egin dezakete lan; horretarako, 

kasuan-kasuan, fabrikatzaile horiek emandako prestakuntza-ikastaroetan parte hartu 

dute: LEONARDO, ENTERPRISE ELECTRONICS CORPORATION, ECC, VAISALA 

OYJ17... 

INEMETen kasuan izan ezik, VAISALAko18 agentea baita, ez da egiaztatu akordio 

bertikalik dagoenik (agentzia-kontratua, banaketa esklusiboa, etab.) fabrikatzaileen 

eta gainerako mantentze-enpresen artean. 

61. Mantentze-enpresa horiek, gainera, radar meteorologikoen ordezko piezak 

hornitzeko merkatuan ere esku hartzen dute; izan ere, merkaturatzen laguntzen dute 

jatorrizko fabrikatzaileenak izan gabe radarra eguneratzen duten osagarriak eta radar-

hornidurak.  

Edonola ere, mantentze-lana da –eta jarduera hori egiteko behar diren baldintzak eta 

bitartekoak izatea– lizitazioetarako sarbidea baldintzatzen duena, eta ordezko piezen 

hornidura jarduera gehigarri gisa egituratzen da. 

                                            
16 Radar meteorologikoak mantentzeko deitutako lizitazioetan parte hartzen duten enpresen arabera. 

17 LEONARDO (https://www.leonardogermany.com/en/meteorology/services/training),   

ECC (http://www.eecweathertech.com/pdf/EEC-Corporate-Espanol.pdf),  

VAISALA (https://www.vaisala.com/es/taxonomy/term/1486)  

18 VAISALA (https://www.vaisala.com/en/support-
portal?field_countries_value=ES&field_business_areas_target_id=Alle)   

INEMET (http://www.inemet.com/)  

http://www.eecweathertech.com/pdf/EEC-Corporate-Espanol.pdf
https://www.vaisala.com/en/support-portal?field_countries_value=ES&field_business_areas_target_id=Alle
https://www.vaisala.com/en/support-portal?field_countries_value=ES&field_business_areas_target_id=Alle


 
 

 
18 

 

2. Eraginpeko merkatua 

62. Honako honek zehazten du espediente honetan aztergai den praktikak eragindako 

merkatua: alde batetik, zein esparrutan gertatu den praktika hori, eta, beste alde 

batetik, zein esparrutan izan ditzakeen ondorioak egiazko lehiaren baldintzetan. 

Eraginpeko merkatua zehaztea, beraz, operadore ekonomikoek lehiaren aurka egin 

ditzaketen jokabideen irismenaren arabera egiten da, eta baliteke merkatu 

adierazgarriarekin bat ez etortzea, hori ez baita definitzen lehia-baldintzak 

homogeneoak diren esparruaren arabera.  

Azken batean, operadore ekonomikoek berek markatzen dute arau-hausteak 

eragindako esparrua, lehiaren aurkako ustezko jokabideen bidez.  

63. Ondorioz, aztertutako jokabideak gauzatu diren eraginpeko merkatua hau da: 

EUSKALMET - Euskal Meteorologia Agentziak erabiltzen duen Kapilduiko radar 

meteorologikoa mantentzeko eta kudeatzeko 2019an deitutako lizitazioaren esparrua. 

3. Ondorioa 

64. Lehiaren aurkako ustezko jokabideak ustez eragina izan zuen radar 

meteorologikoen mantentze-lanetan eta radar meteorologikoen ordezko piezen 

horniduran EAEko eremu geografikoan garatu diren merkatuetan. Izan ere, jokabidea 

detektatu den lizitazioa erkidego horretako erakunde batek deitua da, eta Euskal 

Meteorologia Agentziari (EUSKALMET) informazioa ematen dion Kapilduiko 

radarraren funtzionamendu egokia bermatzea du helburu. 

V. EGIAZTATUTAKO EGITATEAK 

65. 2011n, Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saileko Kudeaketa Ekonomikoaren eta 

Kontratazioaren Zuzendaritzak kontratu bat izapidetu zuen, publizitaterik gabeko 

prozedura negoziatuaren bidez, Kapilduiko radar meteorologikoaren mantentze-

lanerako eta kudeaketarako (M-199/11 esp.)19. 

Kontratu hori ADASA SISTEMAS SAUri esleitu zitzaion, 286.507,91 €-ko zenbateko 

maximoan, hiru urteko kuotatan banatuta 2011, 2012 eta 2013rako. 

66. 2014an, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Kudeaketa Ekonomikoaren eta 

Baliabide Orokorren Zuzendaritzak kontratu bat izapidetu zuen, prozedura 

                                            
19 Euskadiko kontratazio publikoaren plataforma 
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
kpereva/es/y46aRevasconWar/datosContratosC/consulta?idContrato=51 

https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpereva/es/y46aRevasconWar/datosContratosC/consulta?idContrato=51
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpereva/es/y46aRevasconWar/datosContratosC/consulta?idContrato=51
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negoziatuaren bidez, Kapilduiko radar meteorologikoaren mantentze-lanerako eta 

kudeaketarako (M-012/15 esp.)20. 

Kontratu hori ADASA SISTEMAS SAUri esleitu zitzaion, 267.165,10€-ko gehieneko 

zenbatekoarekin, hiru urteko kuotatan banatuta 2015, 2016 eta 2017rako. 

67. 2019an, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Kudeaketa Ekonomikoaren eta 

Baliabide Orokorren Zuzendaritzak kontratu bat izapidetu zuen, prozedura irekiaren 

bidez, Kapilduiko radar meteorologikoaren mantentze-lanerako eta kudeaketarako (M-

0023/19 esp.)21. 

Aurkeztu zen eskaintza bakarra ADASA SISTEMAS SAU enpresarena izan zen; 

180.290,00€-ko aurrekontu ekonomikoa zuen, BEZ barne, gehieneko zenbatekoa 

197.000,00€ izanik. 

68. 2006-2018 aldian, sektore publikoko honako erakunde hauek beste radar 

meteorologiko batzuk mantentzeko lizitazioetarako deialdia egin dute: 

 ESPAINIAKO METEOROLOGIA AGENTZIA (AEMET) (IFK: Q2801668A) 

 KATALUNIAKO METEOROLOGIA ZERBITZUA (METEOCAT) erakunde 

publikoa (IFK: Q0801167H) 

 Galiziako Xuntako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Kontseilaritza, zeinak 

GALIZIAKO METEOROLOGIA ZERBITZUA (METEOGALICIA) kudeatzen 

baitu. 

 CANAL DE ISABEL II erakunde publikoa (IFK: Q2817017C) 

69. ESPAINIAKO METEOROLOGIA AGENTZIAk (AEMET) honako lizitazio hauek 

deitu ditu 2010-2018 aldian, radar meteorologikoak mantentzeko: 

 2018. Estatuko Meteorologia Agentziaren radar bidezko behaketa-sistemaren 

mantentze-zerbitzurako lizitazioa (201800005080 esp.)22. Kontratu hori ADASA 

SISTEMAS SAU enpresari esleitu zitzaion. Honako lizitatzaile hauek aurkeztu ziren: 

1.  ADASA SISTEMAS SAU 

                                            
20 Euskadiko kontratazio publikoaren plataforma 
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
kpereva/es/y46aRevasconWar/datosContratosC/consulta?idContrato=6763  

21 Euskadiko kontratazio publikoaren plataforma 
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
kpereva/es/y46aRevasconWar/datosContratosC/consulta?idContrato=96961 

22 Sektore publikoaren kontratazio plataforma 
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/845dcd82-1cd9-4b85-8d46-
041e20932205/DOC_CAN_ADJ2019-163101.html?MOD=AJPERES 

https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpereva/es/y46aRevasconWar/datosContratosC/consulta?idContrato=6763
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpereva/es/y46aRevasconWar/datosContratosC/consulta?idContrato=6763
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpereva/es/y46aRevasconWar/datosContratosC/consulta?idContrato=96961
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpereva/es/y46aRevasconWar/datosContratosC/consulta?idContrato=96961
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/845dcd82-1cd9-4b85-8d46-041e20932205/DOC_CAN_ADJ2019-163101.html?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/845dcd82-1cd9-4b85-8d46-041e20932205/DOC_CAN_ADJ2019-163101.html?MOD=AJPERES
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2.  CIRRUS SPAIN SLU 

3.  ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA SL 

4.  AFC INGENIEROS SA 

- 2014: Estatuko Meteorologia Agentziaren radar bidezko behaketa-sistemaren 

mantentze-zerbitzurako lizitazioa (98003929 esp.)23. Kontratu hori ADASA SISTEMAS 

SAU eta TELVENT ENERGÍA SA enpresek osatutako ABEEari esleitu zitzaion (IFK: 

U66411356); lizitatzaile bakarra aurkeztu zen.  

- 2010: Estatuko Meteorologia Agentziaren radar bidezko behaketa-sistemaren 

mantentze-zerbitzurako lizitazioa (98002665 esp.)24. Kontratu hori ADASA SISTEMAS 

SAU eta AFC INGENIEROS SA enpresen ABEEari esleitu zitzaion. Honako lizitatzaile 

hauek aurkeztu ziren: 

1.  ADASA SISTEMAS SAU eta AFC INGENIEROS SA enpresen ABEEa 

2.  INDRA ESPACIO SA 

3.  QUIATRIPOLE INGENIERIA SL 

4.  OFITECO SA 

5.  TELVENT ENERGÍA SA eta TELVENT ENVIRONMENT SA enpresen ABEEa 

Era berean, 1996-2010 aldian, TELVENT ENERGÍA SA enpresa Estatuko 

Meteorologia Agentziaren radar bidezko behaketa-sistemaren mantentze-zerbitzuaz 

arduratu zen25. 

70. KATALUNIAKO METEOROLOGIA ZERBITZUA (METEOCAT) erakunde 

publikoak honako lizitazio hauek deitu ditu 2016-2018 aldian, radar meteorologikoak 

mantentzeko: 

- 2018: Serveis de manteniment de la xarxa de radars meteorològics de Catalunya 

(XRAD) i les infraestructures associades per a l'any 2018 (A18002 esp.)26. Kontratu 

hori ADASA SISTEMAS SAU eta MCV SA enpresen ABEEari esleitu zitzaion; 

lizitatzaile bakarra aurkeztu zen. 

                                            
23 Sektore publikoaren kontratazio plataforma 
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/b0267153-b2e3-400f-94c9-
7c7a4cb762b7/DOC_CAN_ADJ2014-674404.html?MOD=AJPERES 

24 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2010-41623 

25 Aipatu S/DC/0626/18 Ebazpena, MLBNrena, RADAR METEOROLOGIKOEI BURUZKOA. 

26 Kataluniako Generalitateko kontratazio publikoko plataforma 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/awardnotice.pscp?idDoc=2874883
9&reqCode=viewDcan 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/b0267153-b2e3-400f-94c9-7c7a4cb762b7/DOC_CAN_ADJ2014-674404.html?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/b0267153-b2e3-400f-94c9-7c7a4cb762b7/DOC_CAN_ADJ2014-674404.html?MOD=AJPERES
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2010-41623
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/awardnotice.pscp?idDoc=28748839&reqCode=viewDcan
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/awardnotice.pscp?idDoc=28748839&reqCode=viewDcan
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- 2017: Serveis de manteniment de la xarxa de radars meteorològics de Catalunya 

(XRAD) i les infraestructures associades per a l'any 2017 (A17003 esp.)27. Kontratu 

hori ADASA SISTEMAS SAU eta MCV SA enpresen ABEEari esleitu zitzaion; 

lizitatzaile bakarra aurkeztu zen. 

- 2016: Serveis de manteniment, monitoratge i intervenció ràpida per a la Xarxa de 

Radars Meteorològics i dels edificis on s'ubiquen per l'any 2016 (A16007 esp.)28. 

Kontratu hori ADASA SISTEMAS SAU eta MCV SA enpresen ABEEari esleitu zitzaion; 

lizitatzaile bakarra aurkeztu zen. 

71. Era berean, 1996-2014 aldian, KATALUNIAKO METEOROLOGIA ZERBITZUA 

(METEOCAT) erakunde publikoak Radars Meteorològics Xarxa (XRAD) 

mantentzeko zerbitzuaren urteko lizitazio hauetarako deialdia egin zuen29: 

- 2014: A14001(R) espedientea. Kontratu hori ADASA SISTEMAS SAU eta MCV SA 

enpresen ABEEari esleitu zitzaion; lizitatzaile bakarra aurkeztu zen. 

- 2014: A14002(R) espedientea. Kontratu hori ADASA SISTEMAS SAU eta MCV SA 

enpresen ABEEari esleitu zitzaion; lizitatzaile bakarra aurkeztu zen. 

- 2013: A13002(R) espedientea. Kontratu hori ADASA SISTEMAS SAU enpresari 

esleitu zitzaion. Honako lizitatzaile hauek aurkeztu ziren: 

1.  ADASA SISTEMAS SAU 

2.  MCV SA 

- 2013: A13003(R) espedientea. Kontratu hori MCV SA enpresari esleitu zitzaion. 

Honako lizitatzaile hauek aurkeztu ziren: 

1.  MCV SA 

2.  ADASA SISTEMAS SAU 

- 2013: A13007(R) espedientea. Kontratu hori ADASA SISTEMAS SAUri esleitu 

zitzaion 

- 2013: A13001(R) espedientea. Kontratu hori ADASA SISTEMAS SAU eta MCV SA 

enpresen ABEEari esleitu zitzaion; lizitatzaile bakarra aurkeztu zen. 

                                            
27 Kataluniako Generalitateko kontratazio publikoko plataforma 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=248
14732 

28 Kataluniako Generalitateko kontratazio publikoko plataforma 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/awardnotice.pscp?idDoc=1644095
6&reqCode=viewDcan 

29 ACCO 94/2018 ebazpena, Kataluniako Meteorologia Zerbitzuko lizitazioak. 
http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/20200121_Resolucion-
exp.-94.18-PUB.pdf 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=24814732
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=24814732
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/awardnotice.pscp?idDoc=16440956&reqCode=viewDcan
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/awardnotice.pscp?idDoc=16440956&reqCode=viewDcan
http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/20200121_Resolucion-exp.-94.18-PUB.pdf
http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/20200121_Resolucion-exp.-94.18-PUB.pdf
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- 2012: Espedientea: A12002. Kontratu hori MCV SA enpresari esleitu zitzaion. 

Honako lizitatzaile hauek aurkeztu ziren: 

1.  MCV SA 

2.  ADASA SISTEMAS SAU 

- 2011: Espedientea: A11001. Kontratu hori ADASA SISTEMAS SAUri esleitu zitzaion; 

lizitatzaile bakarra aurkeztu zen. 

- 2011: Espedientea: A11009. Kontratu hori MCV SA enpresari esleitu zitzaion. 

Honako lizitatzaile hauek aurkeztu ziren: 

1.  MCV SA 

2.  INGENIEROS ASESORES SA 

3.  ENGITEAM ENGINYERIA SL 

- 2010: Espedientea: A10001(R), bi sortatan banatua. 

1. sorta ADASA SISTEMAS SAU enpresari esleitu zitzaion. Honako lizitatzaile hauek 

aurkeztu ziren: 

1.  ADASA SISTEMAS SAU 

2.  MCV SA 

3.  TELVENT ENERGÍA SA eta TELVENT ENVIRONMENT SA enpresen ABEEa 

4.  MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES SA 

5.  QUATRIPOLE INGENIERÍA SL 

2. sorta ADASA SISTEMAS SAU enpresari esleitu zitzaion. Honako lizitatzaile hauek 

aurkeztu ziren: 

1.  ADASA SISTEMAS SAU 

2.  TELVENT ENERGÍA SA eta TELVENT ENVIRONMENT SA enpresen ABEEa 

3.  MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES SA 

4.  QUATRIPOLE INGENIERÍA SL 

- 2009: Espedientea: A09001(R), bi sortatan banatua. 

1. sorta PENTA MSI SA enpresari esleitu zitzaion; lizitatzaile bakarra aurkeztu zen. 

2. sorta ADASA SISTEMAS SAU enpresari esleitu zitzaion; lizitatzaile bakarra 

aurkeztu zen. 

- 2007: Espedientea: A07001(R), bi sortatan banatua. 

1. sorta ADASA SISTEMAS SAU enpresari esleitu zitzaion. Honako lizitatzaile hauek 

aurkeztu ziren: 

1.  ADASA SISTEMAS SAU 

2.  MCV SA 
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3.  AMBIENTAL INGENIERÍA Y ASESORAMIENTO SL 

2. sorta PENTA MSI SA enpresari esleitu zitzaion; lizitatzaile bakarra aurkeztu zen. 

- 2006: Espedientea: A06001(R), bi sortatan banatua. 

1. sorta MCV SA enpresari esleitu zitzaion. Honako lizitatzaile hauek aurkeztu ziren: 

1.  MCV SA 

2.  TELVENT ENERGÍA SA 

3.  ADTEL eta GESTIÓN INTEGRAL enpresen ABEEa. 

2. sorta ADASA SISTEMAS SAU enpresari esleitu zitzaion. Honako lizitatzaile hauek 

aurkeztu ziren: 

1.  ADASA SISTEMAS SAU 

2.  MCV SA 

3.  TELVENT ENERGÍA SA 

4.  ADTEL eta GESTIÓN INTEGRAL enpresen ABEEa. 

72. GALIZIAKO METEOROLOGIA ZERBITZUA (METEOGALICIA) kudeatzen duen 

Galiziako Xuntako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Kontseilaritzak 

esklusibotasuna dela-eta publizitaterik gabe deitutako kontratu negoziatu bat izapidetu 

du 2006-2018 aldian: 

- 2016: Servizo de mantemento do radar meteorolóxico da rede de raios e do 

equipamento de radiosondaxe de titularidade da Xunta de Galicia (Espedientea: 

42/2015CA)30. Kontratu hori INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS 

METEOROLÓGICOS SL (INEMET) enpresari esleitu zitzaion; lizitatzaile bakarra 

aurkeztu zen. 

73. CANAL ISABEL II erakunde publikoak honako lizitazio hauek deitu ditu 2006-

2018 aldian, radar meteorologikoak mantentzeko: 

- 2016: Servicios de mantenimiento del sistema de tres radares meteorológicos en la 

Comunidad de Madrid para la evaluación y análisis de precipitaciones pluviométricas 

de Canal de Isabel II Gestión S.A. (Espedientea: 122/2016)31. Kontratu hori 

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA enpresari esleitu zitzaion; lizitatzaile bakarra 

aurkeztu zen. 

                                            
30 Galiziako kontratu publikoak 
https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=24045&lang=gl#consulta-documentos  

31 Madrilgo Komunitateko kontratazio publikoko plataforma  
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354627367066&definicion=Cont
ratos+Publicos&idPagina=1224915242285&language=es&op2=PCON&pagename=PortalContratacio
n%2FPage%2FPCON_contratosPublicos&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA  

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=24045&lang=gl#consulta-documentos
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354627367066&definicion=Contratos+Publicos&idPagina=1224915242285&language=es&op2=PCON&pagename=PortalContratacion/Page/PCON_contratosPublicos&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354627367066&definicion=Contratos+Publicos&idPagina=1224915242285&language=es&op2=PCON&pagename=PortalContratacion/Page/PCON_contratosPublicos&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354627367066&definicion=Contratos+Publicos&idPagina=1224915242285&language=es&op2=PCON&pagename=PortalContratacion/Page/PCON_contratosPublicos&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
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74. Laburbilduz, aipatutako lizitazioak honako hauek izan dira: 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD LICITACIÓN AÑO EXPEDIENTE LOTES
Nº 

LICITADORES
LICITADORES ADJUDICATARIO

2018 201800005080 NO 4

• ADASA SISTEMAS, S.A.U.

• CIRRUS SPAIN, S.L.U.

• ATOS IT SOLUTIONS AND 

SERVICES IBERIA, S.L.

• AFC INGENIEROS, S.A.

ADASA SISTEMAS, S.A.U.

2014 98003929 NO 1
UTE ADASA SISTEMAS, S.A.U. y 

TELVENT ENERGÍA, S.A. 

UTE ADASA SISTEMAS, S.A.U. 

y TELVENT ENERGÍA, S.A. 

2010 98002665 NO 5

• INDRA ESPACIO, S.A. 

• QUIATRIPOLE INGENIERIA, S.L.

 • OFITECO, S.A.

• UTE TELVENT ENERGÍA, S.A. y 

TELVENT ENVIRONMENT, S.A.

• UTE ADASA SISTEMAS, S.A.U. y 

AFC INGENIEROS, S.A.

UTE ADASA SISTEMAS, S.A.U. 

y AFC INGENIEROS, S.A

1996 - 2010 DESCONOCIDO NO DESCONOCIDO DESCONOCIDO TELVENT ENERGÍA, S.A. 

LICITACIONES RELACIONADAS CON MANTENIMIENTO DE RADARES METEOROLÓGICOS

AEMET

Servicio de mantenimiento 

del sistema de observación 

radar de la AEMET

ENTIDAD LICITACIÓN AÑO EXPEDIENTE LOTES
Nº 

LICITADORES
LICITADORES ADJUDICATARIO

METEOGALICIA

(Negociado sin 

publicidad)

Servizo de mantemento do 

radar meteorolóxico da 

rede de raios e do 

equipamento de 

radiosondaxe de 

titularidade da Xunta de 

Galicia

2016 42/2015CA NO 1
INSTALACIONES Y 

EQUIPAMIENTOS 

METEOROLÓGICOS, S.L.

INSTALACIONES Y 

EQUIPAMIENTOS 

METEOROLÓGICOS, S.L.

LICITACIONES RELACIONADAS CON MANTENIMIENTO DE RADARES METEOROLÓGICOS

ENTIDAD LICITACIÓN AÑO EXPEDIENTE LOTES
Nº 

LICITADORES
LICITADORES ADJUDICATARIO

ENTE PÚBLICO 

CANAL DE ISABEL 

II

Servicios de 

mantenimiento del 

sistema de tres radares 

meteorológicos en la 

Comunidad de Madrid para 

la evaluación y análisis de 

precipitaciones 

pluviométricas de Canal de 

Isabel II Gestión S.A.

2016 122/2016 NO 1
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, 

S.A.

SCHNEIDER ELECTRIC 

ESPAÑA, S.A.

LICITACIONES RELACIONADAS CON MANTENIMIENTO DE RADARES METEOROLÓGICOS
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75. Enpresaka banatuz, ADASA SISTEMAS SAUk AEMETek deitutako lizitazioetan 

parte hartu du: 2018an (bakarka), 2014an (TELVENT ENERGÍA SArekin ABEEn) eta 

2010ean (AFC INGENIEROS SArekin ABEEn). 

Halaber, METEOCATek deitutako lizitazioetan parte hartu du 2018., 2017., 2016. eta 

2014. urteetan (2 lizitazio) (guztietan MCV SArekin ABEEn), 2013an (4 lizitazio, 

ENTIDAD LICITACIÓN AÑO EXPEDIENTE LOTES
Nº 

LICITADORES
LICITADORES ADJUDICATARIO

2018 A18002 NO 1
UTE ADASA SISTEMAS, S.A.U. y 

MCV, S.A.

UTE ADASA SISTEMAS, S.A.U. 

y MCV, S.A.

2017 A17003 NO 1
UTE ADASA SISTEMAS, S.A.U. y 

MCV, S.A.

UTE ADASA SISTEMAS, S.A.U. 

y MCV, S.A.

2016 A16007 NO 1
UTE ADASA SISTEMAS, S.A.U. y 

MCV, S.A.

UTE ADASA SISTEMAS, S.A.U. 

y MCV, S.A.

2014 A14001R NO 1
UTE ADASA SISTEMAS, S.A.U. y 

MCV, S.A.

UTE ADASA SISTEMAS, S.A.U. 

y MCV, S.A.

2014 A14002E NO 1
UTE ADASA SISTEMAS, S.A.U. y 

MCV, S.A.

UTE ADASA SISTEMAS, S.A.U. 

y MCV, S.A.

2013 A13002E NO 2
• ADASA SISTEMAS, S.A.U.

• MCV, S.A.
ADASA SISTEMAS, S.A.U.

2013 A13003E NO 2
• ADASA SISTEMAS, S.A.U.

• MCV, S.A.
MCV, S.A.

2013 A13007R NO 1  ADASA SISTEMAS, S.A.U.  ADASA SISTEMAS, S.A.U.

2013 A13001E NO 1
UTE ADASA SISTEMAS, S.A.U. y 

MCV, S.A.

UTE ADASA SISTEMAS, S.A.U. 

y MCV, S.A.

2012 A12002E NO 2
• ADASA SISTEMAS, S.A.U.

• MCV, S.A.
MCV, S.A.

2011 A1101E NO 1  ADASA SISTEMAS, S.A.U.  ADASA SISTEMAS, S.A.U.

2011 A1109E NO 3
• MCV, S.A.

• INGENIEROS ASESORES, S.A.

• ENGITEAM ENGINYERIA, S.L.

MCV, S.A.

Lote 1 5

• ADASA SISTEMAS, S.A.U.

• MCV, S.A.

• UTE TELVENT ENERGÍA, S.A. y 

TELVENT ENVIRONMENT, S.A.

• MANTENIMIENTO Y 

MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.

• QUATRIPOLE INGENIERÍA, S.L.

 ADASA SISTEMAS, S.A.U.

Lote 2 4

• ADASA SISTEMAS, S.A.U.

• UTE TELVENT ENERGÍA, S.A. y 

TELVENT ENVIRONMENT, S.A.

• MANTENIMIENTO Y 

MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.

• QUATRIPOLE INGENIERÍA, S.L.

ADASA SISTEMAS, S.A.U.

Lote 1 1 PENTA MSI, S.A. PENTA MSI, S.A.

Lote 2 1 ADASA SISTEMAS, S.A.U. ADASA SISTEMAS, S.A.U.

Lote 1 3

• MCV, S.A.

• ADASA SISTEMAS, S.A.U.

• AMBIENTAL INGENIERÍA Y 

ASESORAMIENTO, S.L.

ADASA SISTEMAS, S.A.U.

Lote 2 1 PENTA MSI, S.A. PENTA MSI, S.A.

Lote 1 3

• MCV, S.A.

• TELVENT ENERGÍA, S.A. 

• UTE ADTEL y GESTIÓN 

INTEGRAL

MCV, S.A.

Lote 2 4

• MCV, S.A.

• ADASA SISTEMAS, S.A.U.

• TELVENT ENERGÍA, S.A. 

• UTE ADTEL y GESTIÓN 

INTEGRAL

ADASA SISTEMAS, S.A.U.

2010 A1001R

METEOCAT

Serveis de manteniment 

de la xarxa de radars 

meteorològics de 

Catalunya (XRAD) i les 

infraestructures associades

LICITACIONES RELACIONADAS CON MANTENIMIENTO DE RADARES METEOROLÓGICOS

2009 A09001

2007 A07001E

2006 A06001R
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horietako 1 MCV SArekin ABEEn), 2011n, 2010ean (2 sorta), 2009an (2tik sorta 1), 

2007an (2tik sorta 1) eta 2006an (2tik sorta 1). 

Horietatik, esleipendun izan zen honako erakunde hauek deitutako lizitazioetan: 

AEMETek 2018an (bakarka), 2014an (TELVENT ENERGÍA SArekin ABEEn) eta 

2010ean (AFC INGENIEROS SArekin ABEEn), eta METEOCATek 2018., 2017., 2016. 

eta 2014. urteetan (2 lizitazio) (guztiak MCV SArekin ABEEn), 2013an (batean bakarka 

eta bestean MCV SArekin ABEEn), 2011n (bakarka), 2010ean (2 sorta, bakarka), 

2009an (sorta 1, bakarka), 2007an (sorta 1, bakarka) eta 2006an (sorta 1, bakarka). 

76. AFC SISTEMAS SAU enpresak AEMETek deitutako lizitazioetan parte hartu du: 

2018an (bakarka) eta 2010ean (ADASA SISTEMAS SAUrekin ABEEn). 

Horietatik, esleipendun izan zen 2010eko lizitazioan (ADASA SISTEMAS SAUrekin 

ABEEn). 

77. ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA SL enpresak AEMETek 2018an 

deitutako lizitazioan parte hartu zuen, eta ez zen esleipendun izan. 

Agiri bidez egiaztatuta geratu da ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA SL 

enpresa ez dagoela aktibo ustezko arau-hausteak eragindako merkatuan, ez baita 

radar meteorologikoen mantentze-lanetan aritzen. Jarduera honako sektore hauetan 

ardazten du: (i) defentsa; (ii) segurtasuna (mugen eta azpiegituren kontrola); (iii) 

larrialdi-sistemen kudeaketa; eta (iv) informatika-zerbitzuak. Egoera hori MLBNk 

aitortu du 2020ko otsailaren 13ko ebazpenean32. 

Era berean, egiaztatuta geratu da enpresa hori AEMETen RADAR meteorologikoen 

mantentze-lanen lehiaketara aurkeztu zela 2018an; izan ere, 2018ko uztailean, 

Guardia Zibilaren SIVE programaren (Kanpoko Zaintzako Sistema Integratua) 

kostaldeko/lehorreko radarren mantentze-lanen lehiaketa galdu zuen, eta AEMETen 

lehiaketaren agirietan ez zen eskatu esperientzia espezifikorik radar meteorologikoen 

mantentze-lanetan, baizik eta radar-sistemena, zeina orokorragoa baita.  

78. DTN SERVICES AND SYSTEMS SPAIN SL enpresak AEMETen lizitazioetan parte 

hartu du 2018an (CIRRUS SPAIN SLU sozietate-izenarekin), 2014an (TELVENT 

ENERGÍA SA sozietate-izenarekin, ADASA SISTEMAS SAUrekin ABEEn) eta 

2010ean (TELVENT ENERGÍA SA sozietate-izenarekin, TELVENT ENVIRONMENT 

SArekin ABEEn). 

                                            
32 Aipatu S/DC/0626/18 Ebazpena, MLBNrena, RADAR METEOROLOGIKOEI BURUZKOA.  
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Era berean, 1996-2010 aldian, TELVENT ENERGÍA SA enpresa AEMETen radar 

bidezko behaketa-sistemaren mantentze-zerbitzuaz arduratu zen33. 

Era berean, METEOCATek deitutako lizitazioetan parte hartu du 2010ean (2 sorta, 

TELVENT ENERGÍA SA sozietate-izenarekin, TELVENT ENVIRONMENT SAekin 

ABEEn) eta 2006an (2 sorta, TELVENT ENERGÍA SA sozietate-izenarekin). 

Azkenik, CANAL DE ISABEL II erakunde publikoak 2016an deitutako lizitazioan parte 

hartu du (SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA sozietate-izenarekin). 

Horietatik, esleipendun izan zen AEMETek deitutako lizitazio hauetan: 2014an 

(TELVENT ENERGÍA SA, ADASA SISTEMAS SAUrekin ABEEn) eta 2016an CANAL 

DE ISABEL II erakunde publikoak deitutako lizitazioan (SCHNEIDER ELECTRIC 

ESPAÑA SA sozietate-izenarekin). 

79. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS METEOROLÓGICOS SL enpresa 

METEOGALICIAk 2016an esklusibotasuna dela-eta publizitaterik gabe deitutako 

kontratu negoziatu baten esleipenduna izan da. 

Ez du parte hartu radar meteorologikoen mantentze-zerbitzuak kontratatzeko lizitazio 

irekietan. 

80. MCV SA enpresak METEOCATek deitutako lizitazioetan parte hartu du 2018., 

2017., 2016. eta 2014. urteetan (2 lizitazio) (guztiak ADASA SISTEMAS SAUrekin 

ABEEn), 2013an (3 lizitazio, horietako 1 ADASA SISTEMAS SAUrekin ABEEn), 

2012an, 2011n, 2010ean (2tik sorta 1), 2007an (2tik sorta 1) eta 2006an (2 sorta). 

Horietatik, esleipendun izan zen urte hauetan deitutako lizitazioetan: 2018, 2017, 

2016 eta 2014 (2 lizitazio) (guztiak ADASA SISTEMAS SAUrekin ABEEn ), 2013 (3 

lizitazio, horietako 1 ADASA SISTEMAS SAUrekin ABEEn), 2012 (bakarka), 2011 

(bakarka) eta 2006 (sorta 1, bakarka). 

81. Kapilduiko radarraren Klystron transmisio-teknologiak ez dakar zailtasun 

teknologiko nabarmenik beste transmisio teknologia batzuekin alderatuta, ikuskatze- 

eta prebentziozko mantentze-lanei dagokienez. Mantentze-lan zuzentzaileetan ere ez 

dago zailtasun berezirik, eta radarra fabrikatzen duen enpresaren laguntza teknikoa 

arduratzen da matxurez edo funtzionamendu okerrez.  

82. Ez dago esklusibotasun-akordiorik Kapilduiko radarra egiten duen enpresaren 

(LEONARDO GERMANY GmbH) eta ADASA SITEMAS SAUren artean. 

                                            
33 Aipatu S/DC/0626/18 Ebazpena, MLBNrena, RADAR METEOROLOGIKOEI BURUZKOA. 
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83. 2019ko abenduaren 23an, Kataluniako Lehiaren Agintaritzako Lehiaren 

Defentsarako Auzitegiak (ACCO) Lehiaren Defentsarako Legearen 1.1.c) artikuluaren 

arau-hauste bakar eta jarraitua zegoela adierazi zuen, eta arau-hauste horren 

erantzuletzat jo zituen ADASA SISTEMAS SAU eta MCV SA enpresak eta zenbait 

pertsona fisiko34. 

Aipatutako arau-haustea merkatua banatzeko hitzartutako akordio edo praktikak izan 

ziren, radarrak eta estazio meteorologikoak instalatzeko, mantentzeko eta hornitzeko 

zerbitzuari buruzko zenbait lizitazio publikoren esparruan, guztiak ere Kataluniako 

Meteorologia Zerbitzuak deituak. 

84. 2020ko otsailaren 13an, MLBNren Lehiaren Salak egiaztatutzat eman zuen arau-

hauste bakar eta jarraitu oso astun bat egin zela LDLren 1. artikuluan eta Europar 

Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 101. artikuluan; esan nahi baita, 

kartel bat eratu zuten. Horren erantzuletzat jo zituen ADASA SISTEMAS SAU, 

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA eta DTN SERVICES AND SYSTEMS SPAIN 

SL enpresak35. 

Aipatutako arau-haustea enpresa lehiakideen arteko akordio bat izan zen, ABEE bat 

eratu baitzuten iruzur bidez, AEMETek deitutako lizitazioetan lehia modu bidegabean 

eta artifizialean murrizteko. 

VI. ALEGAZIOAK  

1. LEAren eskumenik eza 

A. Alegazioa 

85. DTN SERVICES AND SYSTEMS SPAIN SLk alegatu du LEAk ez duela eskumenik 

eremu honetan zehapen-espediente bat izapidetzeko, argudiatuta LEAk Kapilduiko 

meteorologia-radarraren mantentze- eta kudeaketa-zerbitzurako lizitazioarekin lotuta 

ikertutako edozein jokabideren nondik norakoak autonomiaz gaindikoak direla edo 

merkatu nazional osoari dagozkiola. Izan ere, ikertutako merkatuaren neurria 

autonomiaz gaindikoa da, eta administrazio autonomikoak deitutako lizitazioa izateak 

ez dio inola ere aukerarik ematen LEAri kasu honetan zehapen-eskumenak bere gain 

hartzeko, ikertutako ustezko jokabideak ondorioak izango bailituzke aipatutako 

autonomia-erkidegotik harago. 

                                            
34 Aipatutako ACCO 94/2018 Ebazpena, Kataluniako Meteorologia Zerbitzuko lizitazioak. 

35 Aipatu S/DC/0626/18 Ebazpena, MLBNrena, RADAR METEOROLOGIKOEI BURUZKOA. 
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Era berean, ADASA SISTEMAS SAUk uste du LEAk ez duela inolaz ere jokabide hori 

ikertzeko eta zehatzeko legezko eskumenik, baina ez du beharrezkotzat jotzen argudio 

hori garatzea. 

B. Erantzuna 

86. Horri dagokionez, adierazi behar da Estatuko agintaritzaren eta lehiaren 

defentsarako agintaritza autonomikoen arteko eskumen-koordinazioa arautzen duen 

araudia, DTN SERVICESek ere adierazi duen bezala, Estatuak eta autonomia-

erkidegoek Lehiaren Defentsaren arloan dituzten Eskumenen Koordinazioari buruzko 

otsailaren 21eko 1/2002 Legea dela36, eta honako hau ezartzen duela horren 2. 

artikuluan: 

1. Autonomia-erkidegoek Lehiaren Babeserako Zerbitzuari jakinaraziko dizkiote lege hau 

aplikatuz jasotako salaketa eta baimen berezien eskaera guztiak, bai eta, ofizioz hauteman 

direlarik, araua hautsi dutela uste izateko zantzu arrazoizkoak diren jokabideak ere, 5.bi 

artikuluan ezarritakoaren arabera. Jakinarazpen horretan, eskudun jotzen den organoa 

adieraziko da, estatuarena zein autonomia-erkidegoena. 

Jakinarazpena egin duen autonomia-erkidegoaren organo eskudunak dagokion prozedura hasi 

ahal izango du, baldin eta hamabost eguneko epean Lehiaren Babeserako Zerbitzuko 

zuzendariak kontrako iritzia adierazten ez badu. 

Lehiaren Babeserako Zerbitzuko zuzendariak irizten badio bere eskumenekoa dela Lehiaren 

Babesari buruzko 1989ko uztailaren 17ko 16/1989 Legea jakinarazitako jokabideari aplikatzea, 

hala adieraziko dio jakinarazpena egin duen organoari. 

Jakinarazpena egin duen organoak eskumenari eusten diola ulertuko da baldin eta, bost 

eguneko epean, eginbideak Lehiaren Babeserako Zerbitzuari bidaltzen ez badizkio. 

Jakinarazpena egin duen organoak jokabide horren gaineko eskumenari eusten badio, 

gatazkan diren administrazioetariko edozeinen organo eskudunak 3. artikuluan aurreikusitako 

gatazka-gaietako Batzar Aholku-emailea deitzea eskatuko du, hamabost eguneko epean hark 

bere txostena eman dezan. 

Aurreko paragrafoan aurreikusitako txostena emandakoan, eskudun jotzen den autonomia-

erkidegoen edo estatuaren organoak hamar eguneko epean hasi ahal izango du prozedura, 

hargatik eragotzi gabe Konstituzio Auzitegiari buruzko 1979ko urriaren 3ko 2/1979 Lege 

Organikoaren IV. tituluko II. kapituluan ezarritakoa aplikatzea. 

87. Agindu hori betez, eta Egitateak Zehazteko Agiriaren 3. paragrafoan eta ebazpen-

proposamen honen paragrafo berdinean adierazi zen bezala, 2019ko irailaren 30ean, 

LEAko Ikerketa Zuzendaritzak antzemandako jokabideak azaltzen zituen ohar laburra 

igorri zion Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionaleko (MLBN) Lehiaren 

Zuzendaritzari, otsailaren 21eko 1/2002 Legearen (Estatuak eta autonomia-

                                            
36 https://www.boe.es/eli/es/l/2002/02/21/1/con  

https://www.boe.es/eli/es/l/2002/02/21/1/con
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erkidegoek Lehiaren Defentsaren arloan dituzten Eskumenen Koordinazioari 

buruzkoaren) 2.1 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz. 

Ohar labur horretan, LEAk adierazi zuen ez zuela eskumenik jokabide horiek 

aztertzeko. 

2019ko urriaren 17an, MLBNren ofizioa jaso zen; bertan azaltzen zen, jasotako 

proposamenari jarraikiz, LEAri zegokiola gertaera jakin horiek aztertu eta ebaztea. 

Gainera, MLBNko Lehiaren Zuzendaritzak, zehapen-espedientea hastekotan, alderdi 

interesdun gisa onartzeko ere eskatu zuen. 

88. Ondorioz, eskumenak esleitzeko administrazioen artean egin beharreko prozedura 

egin denez eta bi administrazioek uste dutenez kasu hau abiarazteko, instruitzeko eta 

ebazteko eskumena LEAri dagokiola, ezetsi egin behar ADASA SISTEMAS SAU eta 

DTN SERVICES AND SYSTEMS SPAIN SL enpresen alegazio hau. 

2. Gainerako alegazioak 

A. ADASA SISTEMAS SAUren alegazioak 

89. ADASA SISTEMAS SAUren alegazioak puntu hauetan laburbil daitezke: 

- lehiaren aurkako jokabiderik eza, ezin baititu kontrolatu gainerako enpresa 

lehiakideen portaerak, eta ez baitaki zergatik ez diren aurkeztu 2019ko lizitaziora, 

haiek espedientean emandako erantzunetatik harago. Haren iritziz, eztabaidaezina 

den egitate bakarra zera da: ADASA beti joan dela deitutako lizitazio irekietara, EAEko 

administrazioak kasu bakoitzean adierazi dizkion mekanismoen bidez egin duela, eta 

2019ko lizitazioan, gainera, lehiakorra izan dela, lizitazioaren prezio maximoaren 

% 8,48ko jaitsiera eskainiz37; horrek frogatzen du ez zekiela beste enpresarik 

aurkeztuko ez zenik. 

- Espedientean ez dago dokumentu bakar bat, ez mezu elektroniko bat, ez bestelako 

komunikazio bat ere, lehiaren aurkako itun bat izan dutela egiaztatzen duena, eta 

ulertezina egiten zaie LEAk ez egitea espedientean inputatzen diren enpresen 

egoitzen ikuskapena ere, errugabetasun-presuntzioa indargabetzeko adinako froga 

multzoa lortzeko, Kataluniako Lehiaren Agintaritzak (ACCO) 2018ko abiarazitako 

zehapen-prozeduran egin zuen moduan. Adierazi du logikoa dela ondorioztatzea 

ACCOk Kapilduiko radarrari dagokionez garrantzizkoa izan daitekeen dokumentu edo 

mezu elektronikoren bat identifikatu izan balu LEAri bidaliko ziokeela. 

                                            
37 ADASA SISTEMAS SAUk aurkeztutako eskaintza ekonomikoa 149.000 eurokoa izan zen (BEZik 
gabe); hau da, lizitazioaren prezio maximoaren % 8,48 jaitsi zen; 162.809,92 eurokoa (BEZik gabe) zen 
hori (340. folioa). 
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- LEAren frogatze-jarduerak ez ditu betetzen zantzu-bidez frogatutako jokabide bat 

hautemateko jurisprudentzia-irizpideak, LEAk aurkeztutako ustezko zantzuek ez 

baitute inolako froga-baliorik. Hala, adierazi du 2019ko lizitazioan operadore bakar 

batek parte hartzea guztiz ohikoa dela radar meteorologikoen mantentze-lanetarako 

lehiaketetan. Hain zuzen, Egitateak Zehazteko Agirian jasotzen diren 25 lehiaketa 

irekietatik eta sortetatik 13tan lizitatzaile bakarra aurkeztu zen (6 aldiz enpresa bakarra 

eta 7 aldiz lizitatzaile bakarra ABEE gisa), eta beste 3 kasutan bi lizitatzaile baino ez 

ziren aurkeztu). 

- Kapilduiko radarra mantentzeak zailtasun teknologikoa du, eta inbertsio ekonomiko 

aipagarria eskatzen du, LEAk Egitateak Zehazteko Agirian aintzat hartu ez duena. 

Adierazi du Egitateak Zehazteko Agiria oker dagoela esaten duenean adituaren 

txostenaren arabera «Klystron teknologiak ez dakarrela zailtasun teknologiko 

aipagarririk beste transmisio-teknologia batzuen aldean». Izan ere, txostenean esaten 

dena kontrakoa da: Klystron teknologia duten gailuen mantentze-lan zuzentzaileek 

zailtasun tekniko nabarmena dutela, eta fabrikatzailearen laguntza-zerbitzua behar 

dituztela. Hori, berez, arrazoi nahikoa da edozein enpresak, bere politika eta egoera 

partikularra gorabehera, lizitazio batera aurkezteari uko egiteko. 

- Eskaintza lizitaziora aurkezteko, beharrezkoa zen operadoreak aldez aurretik 

edukitzea Kapilduiko radarraren mantentzeari atxiki behar zitzaizkion langileak. Hala, 

2019ko lizitazioaren Klausula Espezifikoen 25.2 apartatuak eskatzen zuen esleipen-

proposamena egin ondoren enpresak dokumentazioa aurkezteko, baliabide 

materialak eta giza baliabideak eskura zituela egiaztatzeko. Zehazki, titulu 

akademikoak, mantentze-lanetako bost teknikariek egindako zerbitzuen zerrenda 

(esperientzia), lan-kontratuak eta kontratuaren betearazpenari atxikitako pertsonen 

Gizarte Segurantzako afiliazio-agiriak; beraz, agerikoa da eskaintza aurkeztea erabaki 

zuen operadore orok aurrez kontratatuta izan behar zituela zerbitzuaren prestazioari 

atxiki behar zitzaizkion langileak. 

- ACCOk eta MLBNk ADASAren aurka emandako ebazpenek ez dute inolako froga-

baliorik; izan ere, ebazpen horietan jasotzen diren arau-hausteek ez dute inolako 

loturarik Kapilduiko radarrarekin, eta ez dira Euskadin izan diren jokabideei buruzkoak. 

Era berean, kontuan hartu behar da ACCOren eta MLBNren ebazpenen aurkako 

errekurtsoak jarri dituela alderdi honek Kataluniako Auzitegi Nagusian eta Auzitegi 

Nazionalean, hurrenez hurren, eta biak kautelaz etenda daudela gaur egun. 

- Espediente honetan ADASAren inputazioari eustea Sektore Publikoaren Araubide 

Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 27. artikuluan jasotako tipikotasun-

printzipioaren urraketa nabarmena izango litzateke. 
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B. DTN SERVICES AND SYSTEMS SPAIN SLren alegazioak 

90. DTN SERVICES AND SYSTEMS SPAIN SLren alegazioak puntu hauetan laburbil 

daitezke: 

- Egitateak Zehazteko Agiriak oker dio lizitaziora ez aurkeztea, berez, presuntzio-froga 

oinarritzeko aski oinarri sendoa izan daitekeela. Era berean, adierazi du Egitateak 

Zehazteko Agiriak ez duela aipatzen merkatu-banaketa bat ikertzen duen, ez eta 

gainerako enpresek lehiaren aurkako zer abantaila mota jasotzen duten ere ADASA 

Kapilduiko radarraren esleipendun izateagatik. 

- Presuntzioen froga aplikatu ahal izateko, ez da nahikoa ordezko azalpen bat 

aurkitzeko «zailtasun» hutsa, baizik eta erabat ezinezkoa izan behar du aurkitzea. 

Edozein ordezko azalpen posible den neurrian, urruna bada ere, presuntzioen frogak 

indarra galdu behar du. Egitateak Zehazteko Agiriak ordezko justifikazio bat aurkitzeko 

«zailtasun» hutsa birritan aipatzeak asko esaten du enpresa horren aurka dagoen 

frogaren sendotasunik ezaren alde. Alegazio horrekin bat etorriz, Kapilduiko 

radarraren lizitaziora ez aurkeztea zergatik erabaki zuen errepikatu du: DTNk ez zuela 

ezagutzen radarra ikuspuntu teknikotik, eta oso prestakuntza espezializatua behar 

zela, DTNk ez duena; DTNk ez zuela inolako informaziorik radarraren egoerari buruz, 

izan zitzakeen gabeziei buruz, ez eta mantentze-premiei buruz ere, zentzuzkoa eta 

lehiakorra zen eskaintza bat egiteko; DTN ez zela izan AEMETen 2018ko Radar 

Behaketa Sistema (SOR) mantentzeko lizitazioaren esleipendun; eta DTNk Sevillan 

duela egoitza nagusia, eta, beraz, SOR mantentzeko lizitazioaren esleipendun izan ez 

zenez, eta soilik sinbolikoa izatera igaro zenez bere presentzia mantentze-merkatuan, 

DTNrentzat ez zuela zentzu ekonomikorik penintsulako beste muturrean dagoen radar 

bakar baten mantentze-lanez arduratzeak. 

- Akordio batean parte hartzeari buruzko egitate negatibo bat frogatzera behartzen ari 

dira, probatio diabolica baten pean jarriz, frogaren kargaren inbertsio nabarmen 

batean. Ildo horretan, gaineratu du Egitateak Zehazteko Agiriak bere akusazio ahula 

sendotu beharra ikusi izana oso kezkagarria dela, eta proposamen horren 

sendotasunik ezaren erakusle besterik ez dela. 

C. MCV SAen alegazioak 

91. MCV SAren alegazioak puntu hauetan laburbil daitezke: 

- Ezin zen lizitaziora aurkeztu, ez baitzuen betetzen funtsezko baldintza: kaudimen 

teknikoa CPVren arabera egiaztatzea. Hala, lizitazioaren pleguan idatzitakoaren 

arabera, praktikan, kaudimena hiru urteko esperientziarekin egiaztatu beharko 

litzateke CPVren kode hori duten kontratu publikoetan (45259000-7 edo 51215000-2); 
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aldiz, hauek dira MCVk radar meteorologikoetan esperientzia duen CPVak: 50532000-

3 eta 30236200-4. 

- Lizitazioan parte hartzeko giza baliabideen baldintza ez zuen betetzen, ez baitzuen 

betetzen lizitazioaren unean, ezta gaur egun ere. Izan ere, kasu gehienetan, radarrei 

dagokienez, ez dago etorkizunean eskatuko diren profilak kontratatzeko aukerarik, ez 

baitago halakorik lan-merkatuan. Kataluniako Meteorologia Zerbitzuko radarretan 

lanean daramatza 20 urte baino gehiagoz, eta ezin izan du inoiz 3 eta 5 urte arteko 

esperientzia duen langilerik aurkitu: beti eman behar izan du prestakuntza espezifikoa, 

eta horrek eskatzen du, gutxienez, 2-3 urte behar izatea radarrak ondo ezagutzeko. 

Hori dela eta, kontratua gauzatzeko unean langile-baldintzak ez betetzeak radarraren 

mantentze-lana behar bezala ez egitea ekarriko luke, eta funtsezko kontratu-

betebehar bat ez betetzea; horrek kontratuaren prezioaren % 1 eta % 10 arteko zigorra 

ekarriko lioke, eta, gainera, MCV kalte-galeren eraginpean jartzea. 

- Zalantzak izan zituen kontratuaren errentagarritasunari buruz, eta, azkenean, 

eskaintzarik ez aurkeztea erabaki zuen. Hala, MCVk ez du esperientziarik 

Kapilduikoaren moduko radarren prestakuntzan, zeren eta bere esperientzia 

profesionala Vaisala teknologiarekin funtzionatzen duten radarretara mugatzen baita; 

radarra bere bizitza erabilgarriaren amaieran zegoen, eta, beraz, Euskal Autonomia 

Erkidegorako joan-etorriak etengabeak izango ziren pieza akastunak edo zaharkituak 

aldatzeko; mantentze-lan zuzentzaileak egiteko oso denbora laburra eskatzen zen, eta 

horrek nabarmen eta ustekabean areagotu zitzakeen mantentze-betebeharrak ez-

betetzeagatik MCVri ezarriko lizkioketen zigorrak ekiditeko kostuak. 

D. AFC INGENIEROS SAren alegazioak 

92. AFC INGENIEROS SAren alegazioak puntu hauetan laburbil daitezke: 

- AEMETen bi lizitazioetan parte hartu izanak enpresaren unean uneko interes bati 

erantzun zion, AFC INGENIEROSekin batera lizitazioetara joateko hirugarren 

enpresek aldez aurretik zuten interesak sortua. Izan ere, AEMET bere bezero 

historikoa da beste jarduera-eremu batzuetan –90eko hamarkadan hasitako 

merkataritza-harremana du–. Harentzat, batez ere, radar meteorologikoen 

konponketa- eta mantentze-zerbitzuekin zerikusirik ez duten lanak egin ditu. 

AEMETekiko harreman historiko horren ondorioz, ADASAk ABEE bat osatzea 

proposatu zion 2010eko lizitaziora joateko, eta sistema-teknikari bat besterik ez zuen 

aurkeztu horretarako. 2018ko lizitazioari dagokionez (bakarrik aurkeztu zen), AFC 

INGENIEROSek alegatu du, 2010eko lizitazioaren xede ziren lanetan Vaisala 

sistemetan lortutako esperientziaren ondorioz, Vaisala bera jarri zela haiekin 

harremanetan lizitazioari begira laguntza eskaintzeko. Hain zuzen, lizitaziora 

aurkeztutako giza baliabideen artean, proiektua garatzeko proposatutako proiektuaren 

zuzendari teknikoa zein radar-sistemen mantentze-lanetan esperientzia zuen 
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ingeniaria Vaisalako langile lan-kontratudunak ziren. AFC INGENIEROS enpresak ez 

du radarren hardwareari buruzko behar besteko kualifikaziorik edo esperientziarik 

hirugarren enpresen laguntzarik gabe radar meteorologikoak mantentzeko eta 

konpontzeko lizitazioetara joateko. 

- Radar meteorologikoak konpontzeko zerbitzuak ematea bigarren mailako jarduera 

da AFC INGENIEROSek egiten dituen jardueren multzoan; hain zuzen, 

meteorologiaren arloan bere espezialitatea dorre meteorologikoak dira, eta ez 

radarrak38. Horrela, AEMETen 2010eko lizitaziorako ADASArekin eratutako ABEEaren 

esparruan, AFC INGENIEROS enpresak radarren softwarea konpontzeko lanak baino 

ez zituen egin. 2010-2019 urteetan, radarrak konpontzeagatik fakturatutako urteko 

zenbatekoa ez zen inoiz konpainiaren fakturazio osoaren % 7,3 baino handiagoa izan, 

eta Estatuko lurralde osoan 13 urte baino gehiagoan lizitatutako sorta guztien % 7,7ra 

baino ez da aurkeztu. Izan ere, 20 langile baino ez ditu, eta langile horiek enpresako 

hiru sailei ematen diete zerbitzua (kalibrazio-laborategiak, merkataritza-saila eta 

proiektu-saila). 

- LEAko Ikerketa Zuzendaritzak errugabetasun-presuntziorako eskubidea urratzen du, 

presuntzioen frogan oinarrituta, bi aldiz akastuna den dedukzio-prozesu bat egiten 

baitu: (i) alde batetik, AFC INGENIEROS enpresari dagokionez Egitateak Zehazteko 

Agirian identifikatzen diren zantzuen balorazio desegokiagatik, eta (ii) beste alde 

batetik, AFC INGENIEROS enpresari buruzko inguruabar partikular batzuk kontuan ez 

hartzeagatik, horiek azalpen guztiz logikoa ematen baitiote ADASA bakarrik aurkeztu 

izanari Kapildui radarrari buruzko lizitaziora. 

E. Alegazioei emaniko erantzuna. 

93. Egitateak Zehazteko Agirian adierazi zen bezala, jurisprudentziak erabat onartzen 

du presuntzioen froga zehapen-prozeduraren eremuan aplikatzea. 

                                            
38 Argudiatzen dutenez, prezipitazioen ibilbideak (euria, elurra, txingorra) aurkitu eta kalkulatzeko 
erabiltzen dira radar meteorologikoak. Radar horiek eskainitako datuek aukera ematen dute ekaitzen 
balizko egitura, ahalmena eta ibilbidea aurreikusteko, bai eta atmosferaren behealdean haizearen 
norabidea eta abiadura kalkulatzeko ere. Horrelako radarrek radarren teknologia eta egitura erabiltzen 
dute, eta software bidez jakinarazten dizkiete bildutako datuak kontrol-zentroei. 

Bestalde, dorre eta estazio meteorologikoek elementu meteorologikoak monitorizatu, irakurri eta 
erregistratzen dituzte une eta leku jakin batean. Besteak beste, tenperatura, euria, haizea eta presio 
atmosferikoa neurtzeko gaitasuna dute. Dorre eta estazio meteorologikoek ematen duten informazioa, 
radarrek ematen dutena ez bezala, ez da prediktiboa, baizik eta sentsoreen edo ontzien bidez neurtzen 
dute une jakin batzuetan gertatzen dena. Dorre eta estazio meteorologikoak txaboletan, kutxetan edo 
antzeko egituretan kokatzen dira; bertan, parametro desberdinak –hala nola euria– jasotzen diren 
ontziak daude, baita dorre-egitura bat ere, non haizea, abiadura, hezetasuna eta giro-tenperatura 
hartzen dituzten sentsoreak finkatzen diren. Lortutako datu guztiak datalogger bidez transmititzen 
zaizkie gaitutako zentroei. 
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94. Hala, Konstituzio Auzitegiak, abenduaren 17ko 174/1985 epaian 

(ECLI:ES:TC:1985:174), honako hau adierazi zuen: 

Zantzu-bidezko froga batek erabat frogatuta dauden egitate (zantzu) batzuetatik abiatu behar 

du, argi dagoenez ezin dela ziurtasunik eraiki probabilitate soiletan oinarrituta. Zantzutzat 

hartutako egitate horietatik abiatuta, prozesu mental arrazoitu baten bidez iritsi behar da, giza 

irizpenaren arauekin bat etorriz, delitu diren egitateak frogatutzat jotzera. Gerta daiteke 

frogatutako egitate berberek hipotesi gisa ondorio desberdinak onartzea, edo, prozesuan 

zehar, horien interpretazio desberdinak eskaintzea. Kasu horretan, auzitegiak horiek 

guztiak hartu behar ditu kontuan, eta arrazoitu zergatik aukeratzen duen egokitzat jotzen 

duena. Irizpide horien argitan aztertu behar da erruztatuak egitateei buruz eskaintzen 

duen bertsioa. Egiazki, horrek ez du zertan frogatu haren errugabetasuna, baina, era 

berean, gertatutakoari buruz duen bertsioa sinesgarria ez izateak edo frogarekin 

kontraesanean egoteak ez du erruduntzat jotzeko balio behar. Baina haren bertsioa datu 

bat da, eta epaileak onartu edo baztertu egin beharko du, arrazoituta. 

95. Bestalde, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak, C- 441/11 

Batzordea/Verhuizingen Coppens auzian (ECLI:EU:C:2012:778) emandako 2012ko 

abenduaren 6ko epaian, honako hau adierazi zuen: 

70. Ildo horretan, egoki deritzogu gogora ekartzea Justizia Auzitegiak jada adierazi zuela ezen, 

kasu gehienetan, lehiaren aurkako jokabide edo hitzarmen bat badela ondorioztatu 

daitekeela bat-etortze jakin batzuetatik eta, esplikazio koherenterik ezean, batera harturik 

lehiari buruzko arauak urratu diren froga bat era dezaketen zantzuetatik (epai hauetan: 

Aalborg Portland eta beste batzuk/Batzordea, aurrez ere aipatua, 57. atala; Nederlandse 

Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Batzordea, 2006ko 

irailaren 21ekoa, C 105/04 P, Rec. p. I 8725, 94. atala). 

71. Oro har aztertuta, halako zantzu eta bat-etortzeek, lehiaren aurkako akordio edo 

jardunbideak daudela ez ezik, agerian utz dezakete, halaber, zenbat iraun duten kolusiozko 

jardunbideek eta zer denboralditan gauzatu diren lehiaren arloko arauen aurkako akordioak 

(ikus, ildo horretan, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op 

Elektrotechnisch Gebied/Batzordea epaia, aurrez aipatua, 95. eta 96. atalak)». 

96. Era berean, Europar Batasuneko Auzitegi Orokorrak, T-562/08 Batzordea/Repsol 

Lubrikanteak eta Espezialitateak eta beste auzian (ECLI:EU:T:2014:1078) emandako 

2014ko abenduaren 12ko epaian, honako hau adierazi zuen: 

Ezin zaio Batzordeari eskatu afera honetan diren operadoreen arteko harremana berariaz 

egiaztatzen duten agiriak aurkezteko. Batzordeak dokumentu horiek aurkitu arren, normalean, 

sakabanatutako zatiak baino ez dira izango, eta, beraz, sarritan beharrezkoa izango da 

xehetasun batzuk dedukzio bidez berreraikitzea. Ondorioz, kasu gehienetan, lehiaren 

aurkako praktika edo akordio bat egotea zenbait kointzidentzia eta zantzutatik 

ondorioztatzen da, zeinak, oro har hartuta, beste azalpen koherenterik ezean, lehiari 

buruzko arauen arau-hauste baten froga izan baitaitezke (Aalborg Portland epaia eta beste 

batzuk/Batzordea; 98. supra atalean aipatua, 55.etik 57.era bitarteko ataletan; ikus Dresdner 

Bank eta beste/Batzordea epaia, 98. supra atalean aipatua, 64.etik 65.era bitarteko ataletan, 

eta aipatutako jurisprudentzia). 
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97. Presuntzioen frogaren doktrina horrek eskatzen du, beraz, zantzuak guztiz frogatuta 

egotea eta susmo hutsak ez izatea; egitateen eta zantzuen arteko kausazko erlazioa 

behar bezala arrazoituta egotea; eta zantzuak azaltzeko bestelako azalpen 

koherenterik ez egotea. 

98. Kasu honetan, administrazio publiko batek lizitazio ireki baten deialdia egin du, 

negoziatutako bi lizitazioren ondoren. Radar meteorologikoen mantentze- eta 

kudeaketa-merkatuko eragileetako batek baino ez dio erantzun lizitazio horri. Merkatu 

mugatu horretan, gaur egun 4 botere esleitzailek baino ez dute egiten zerbitzu hori 

emateko lizitazio irekien deialdia (Eusko Jaurlaritza da horietako bat), eta 2012tik hona 

5 enpresak (ADASA SISTEMAS SAU, AFC INGENIEROS SA, DTN SERVICES AND 

SYSTEMS SPAIN SL eta horien lehenagoko sozietate-izen hauek zituztenak: MCV SA 

eta ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA SL) parte hartu dute lizitazio 

horietan. Gainera, zenbait alditan, lizitazioetan parte hartzeko, ABEEak osatu zituzten 

haien artean: ADASA SISTEMAS SAU eta AFC INGENIEROS SAren ABEEa, ADASA 

SISTEMAS SAU eta MCV SAren ABEEa, eta ADASA SISTEMAS SAU eta TELVENT 

ENERGÍA SAren ABEEa. 

Eusko Jaurlaritza lizitazio irekiak deitzen dituen laugarren botere esleitzailea da —

zortzi urtez luzatu diren bi prozedura negoziaturen ondoren—, eta mintzagai dugun 

operadoreak soilik parte hartu du lizitazioan, edo, bestela esanda, gainerako 

lehiakideek merkatu-kuota handitzeari uko egin diote; hala, horrek guztiak zantzu 

guztiz frogatua osatzen du, ez probabilitate hutsa; hortaz, jurisprudentziak eskatzen 

duena betetzen du. 

99. Era berean, zantzutzat hartutako egitateetatik abiatuta, espedientearen instrukzio-

egileak prozesu mental arrazoitu baten bidez eta giza irizpenaren arauekin bat etorriz 

iritsi ziren arau-haustea eragin zuten gertakariak frogatutzat jotzera. Hala, mintzagai 

dugun operadorearen lehiakideek lizitatzeari uko egin izana lehiakideen arteko akordio 

bat egotearen ondorio izan zela jotzera iritsi ziren instrukzio-egileak, soilik ADASA 

SISTEMAS SAU enpresa joan zedin Kapilduiko meteorologia-radarraren mantentze- 

eta kudeaketa-zerbitzurako lizitaziora. 

Arau-haustea eragin zuten egitateak frogatutzat jotzea indartu egin zen, instruktoreek 

Egitateak Zehazteko Agirian adierazi zuten bezala, beste administrazio batzuek 

deitutako lizitazioetan gertatutakoa aztertzean. Izan ere, zenbait enpresa lizitatzaile 

zehatu egin zituzten lehiaren defentsarako araudiaren arau-hausteengatik, bai ACCOk 

—Kataluniako Meteorologia Zerbitzuak deitutako radarrak eta estazio 

meteorologikoak instalatzeko, mantentzeko eta hornitzeko zerbitzuari buruzko hainbat 

lizitazio publikoren esparruan merkatua banatzeagatik—, bai MLBNk —iruzur bidez 

ABEE bat eratzeagatik, AEMETek deitutako lizitazioetan lehia modu bidegabean eta 

artifizialean murrizteko xedez—. 
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100. ADASA SISTEMAS SAU, AFC INGENIEROS SA, DTN SERVICES AND SYSTEMS 

SPAIN SL eta MCV SA enpresek azalpenak eman zituzten 2019ko lizitaziora ez 

joateari buruz. Azalpen horiek koherenteak direla esan daiteke, zuzeneko frogarik ez 

dagoelako; nolanahi ere, Egitateak Zehazteko Agirian emandako azalpenaren logikan 

eta enpresa-koherentzian sinesten jarraitu ahal izango da. Suposizio hori sinesgarria 

da, kasuaren inguruabarrak kontuan hartuta. 

Espedienteari Egitateak Zehazteko Agirian jasotakoen ordezko azalpenak eman 

izanak eragotzi egiten du presuntzioen froga erabiltzea, eta, ondorioz, arau-haustea 

egon delako zuzeneko frogarik ezean, errugabetasun-presuntzioaren printzipioa 

aplikatzea eskatzen du. 

101. Hala ere, ADASA SISTEMAS SAUri adierazi behar zaio honako arrazoi honengatik 

ez zela aurkitu Kapilduiko radarraren lizitazioarekin lotutako frogarik ACCOk haren 

egoitzan egindako ikuskapenean: ikuskapenaren helburua Kataluniako radarrak 

mantentzeko lizitazioak zirenez, ikuskatzaileek ezin zuten zuzenean bilatu xede 

horrekin zerikusirik ez zuten frogarik. Ikuskapenaren xedearekin zerikusirik ez duten 

frogak (ezusteko aurkikuntzak) —gerora MLBNren espedientea eragin zutenak, 

esaterako— ikuskatzaileei gertatutako zorte-kolpeen (kasualitateak) ondorio izan ohi 

dira, baina inoiz ez nahita egindako bilaketa baten ondorio. 

Laburbilduz, frogak ez aurkitzeak ez du esan nahi, ezinbestean, horiek existitzen ez 

direnik. 

VII. ZUZENBIDEKO OINARRIAK 

1. Ebazteko eskumena 

102. LDLren 53. artikuluak honako hau ezartzen du: 

1. Lehiaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluaren ebazpenek honako hau adierazi 

ahal izango dute: 

c) Ez dela egiaztatu debekatutako jarduketarik izan denik. 

103. Bestalde, Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko Legearen 3. artikuluak honako hau 

xedatzen du: 

3. artikulua. Eskumenak: 

1.- Lehiaren Euskal Agintaritzak, bere xedeak betetzeko, eskumen hauek izango ditu: zehatzea; 

sustatzea; aurkaratzea; irizpen eta kontsulta ematea, eta arbitratzea.  

2.- Lehiaren Euskal Agentziak zehatzeko prozedurak hasi, izapidetu eta ebatziko ditu lehia murrizten 

duten jokabideak xedetzat hartuta (hala nola kolusiozko jokaerak, nagusitasunaren agintekeria eta 
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lehia askea faltsutzea interes publikoari eragiten dioten ekintza desleialengatik), lehia defendatzeko 

araudiak xedatzen duen bezala. (…) 

10. artikulua.- Lehiaren Euskal Kontseiluaren eginkizunak. 

Lehiaren Euskal Kontseiluaren eginkizunak honako hauek dira: 

a) zehapen prozedurak ebaztea. 

104. Ondorioz, zehapen-prozedura hau ebazteko eskumena Lehiaren Euskal 

Kontseiluari dagokio. 

 

 

 

2. Errugabetasun-presuntzioa eta frogaren karga 

105. 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. 

106. Halaber, Konstituzioaren 24.2 artikuluak dio herritar guztiek dutela errugabetasun-

presuntziorako eskubidea. 

107. Alde horretatik, LDLk ez du froga-arloko arau espezifikorik. Hala, modu osagarrian 

aplikatuko da, LDLren 45. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, Administrazio 

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. 

108. 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 
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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. 

109. 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. paragrafoko arau-hauste baten froga aurkezteari dagokionez, 

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

arau-haustea osatzen duten 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. atala, 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. artikuluko 2. 

apartatuan jasota dagoen bezala. Hitzarmen hori Erroman sinatu zen 1950eko azaroaren 4an, 

eta Europar Batasuneko ordenamendu juridikoak babesten dituen oinarrizko eskubideen parte 

da, Justizia Auzitegiaren jurisprudentziaren arabera. Jurisprudentzia hori, bestalde, Europako 

Akta Bakarraren hitzaurreak eta Europar Batasunaren Tratatuaren 6. artikuluko 2. apartatuak 

berresten dute, bai eta 2000ko abenduaren 7an Nizan aldarrikatutako Europar Batasuneko 

Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 47. artikuluak ere (DO 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. 

110. Ildo horretan, LDLren 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 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. 

111. Kasu honetan, sinesgaitza da lizitazio ireki baterako deialdia eginda enpresa 

gehiago aurkeztu ez izana, are gehiago Espainian zerbitzu horien botere esleitzaileak, 
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ikusi dugun bezala, mugatuak direnean. Inguruabar hori berretsi egiten da, egiaztatuta 

baitago radar meteorologikoak mantentzeko merkatuan lehiaren aurkako aldez 

aurreko jokabideak badaudela: ACCO 94/2018 Ebazpena, Kataluniako Meteorologia 

Zerbitzuaren Lizitazioak eta CNMC S/DC/0626/18 Ebazpena, Radar Meteorologikoak. 
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112. Zantzu-bidezko froga onartua dago lehiaren arloan, bereziki karteletan, isilpekoa 

delako. Hala aitortu zuen Auzitegi Gorenak martxoaren 6ko 7048/2000 Epaian, bai eta 

Lehiaren Espainiako Agentziak ere 2013ko uztailaren 10eko Ebazpenean, Iruñeko 

okindegien gaineko espedientean. Espediente horretan aitortzen denez, zantzuen 

frogak «eraginkortasun handiagoa du lehiaren defentsaren eremuan, kolusio-ekintzen 

egileek nekez utziko baitute beren jokabide murriztailearen edo debekatuaren agiri-

aztarna, eta, beraz, zantzuetatik baino ezin izango da ondorioztatu jokabide hori». 

113. Zantzu eta presuntzioetan oinarrituta, hasiera eman zitzaion zehapen-espediente 

honi, baina espediente hori izapidetzean ezin izan da lortu zuzeneko frogarik edo 

hasieran hautemandakoak baino zantzu handiagorik. 

114. Zantzuen frogak ezin du aurrez aipatutako errugabetasun-presuntzioarekin talka 

egin, eta, ildo horretan, Auzitegi Gorenak berretsi du zantzuen frogak kontrol zorrotza 

izan behar duela haren baliozkotasuna haztatzeko, betekizun batzuetan oinarrituta 

(Auzitegi Gorenaren 4585/2005 epaia, 2005eko apirilaren 26koa). Hala, 

jurisprudentziak behin eta berriz esan duenez, presuntzioen bidezko frogak 

errugabetasun-presuntzioa indargabetu ahal izateko honako baldintza hauek bete 

behar dira: 

a. Zantzuak guztiz frogatuta egotea, susmo hutsak izan gabe. 

b. Inputatuak jokabide arau-hauslea egin zuela zantzu horietatik abiatuta 

ondorioztatzeko arrazoizko argudio bat egotea. 

Betekizun horiek egiaztatzean, agintariek eta auzitegiek kontuan hartu behar dute 

alderdiek, kasuan-kasuan, ordezko azalpen onargarriak eman ditzaketela. Hala 

jasotzen da Lehiaren Espainiako Agentziaren 2011ko maiatzaren 27ko ebazpenean 

(latorrizko ontzien fabrikatzaileak); izan ere, Ikerketa Zuzendaritzak dioenaren aurka, 

balizko hitzarmen baten zantzu jakin batzuk azal litezke LDLren 1. artikuluak 

debekatutako praktika bat egoteaz bestelako arrazoiekin. 

115. Aztergai dugun espedientean kolusio-jokabideen froga zuzenik ez dagoenez eta 

espedientepean dauden enpresek baldintzen agirian jasotako uste koherenteen 

ordezko azalpen koherenteak aurkeztu dituztenez, Lehiaren Euskal Kontseiluak, 

ezinbestean, instruktoreek igorritako ebazpen-proposamenarekin bat etorrita, aditzera 

eman behar du ez dela egiaztatu espedientepeko enpresen jardunbidean LDLren 

arau-haustea egon denik. 

116. Aipatutako manuak eta orokorrean aplikatzekoak diren gainerako arauak ikusita, 

Lehiaren Euskal Kontseilu honek, 
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VIII. EBAZTEN DU 

LEHENENGOA.- Deklara dadila zehapen espediente honetan ez dela egiaztatu 

ADASA SISTEMAS SAU, AFC INGENIEROS SA, ATOS IT SOLUTIONS AND 

SERVICES IBERIA SL, DTN SERVICES AND SYSTEMS SPAIN SL, 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS METEOROLÓGICOS SL eta MCV SA 

enpresen jardunbidean LDLren arau-haustea egon denik, Kapilduiko meteorologia-

radarraren mantentze- eta kudeaketa-kontratuari dagokionez (M-0023/19 

espedientea). 

 

BIGARRENA.- Lehiaren Euskal Agintaritzaren Ikerketa Zuzendaritzari igor dakiola 

ebazpena, eta interesdun guztiei eman dakiela haren berri, berariaz adierazita 

ebazpenak administrazio-bideari amaiera ematen diola eta beronen aurka 

administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezaketela Euskal Autonomia 

Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi 

hilabeteko epean, ebazpena jakinarazten denetik hasita. 

 

 


