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Recurso nº 007/2018 e 012/2018 (acumulados)

Resolución  nº 10/2018

RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 14 de maio de 2018.

VISTO  o  recurso  especial  en  materia  de  contratación  interposto  por  D.R.E.

actuando en nome e representación de ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN

S.A (ADTEL, en adiante),  recurso 7/2018,  e por G.G.A.  en nome e representación

SISTEMAS AUDIOVISUALES ITELSIS S.L (ITELSIS,  en adiante),  recurso 12/2018,

acumulados,  contra  a  resolución do órgano de contratación pola  que se acorda a

exclusión de ofertas na contratación da subministración e instalación do equipamento

necesario para o despregamento da Rede Vixilancia dos Espazos Forestais de Galicia

convocada por  Redes de Telecomunicación Galegas Retegal,  S.  A.  co número de

referencia  CP201180001,  este  Tribunal  Administrativo  de  Contratación  Pública  da

Comunidade Autónoma de Galicia (TACGAL, en adiante) en sesión celebrada no día

da data, adoptou, por unanimidade, a seguinte Resolución:

ANTECEDENTES DE FEITO

Primeiro.- Por Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S. A. (en adiante

RETEGAL) convocouse a licitación do contrato de subministración e instalación do

equipamento  necesario  para  o  despregamento  da  Rede  Vixilancia  dos  Espazos

Forestais de Galicia, cofinanciado parcialmente co FEADER en PDR de Galicia 2014-

2020,  suxeito a regulación harmonizada,  cun valor  estimado declarado de 560.000

euros, en canto que o declaran coincidente co orzamento base de licitación, por non

preverse prórrogas.
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Tal licitación foi obxecto de publicación no Perfil do contratante e na Plataforma

de Contratos Públicos de Galicia o 8.2.2018, con publicación no DOUE o 7.2.2018 e o

9.2.2018, con anuncio rectificativo. 

Segundo.- RETEGAL é unha sociedade mercantil  100% pública da Xunta de

Galicia que ten por obxecto tanto a planificación, instalación, xestión, mantemento e

explotación de infraestruturas, sistemas e servizos de telecomunicacións no ámbito da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  como  a  elaboración  de  propostas,  análises  e

estudos  relacionados  coas  telecomunicacións,  con  consideración  de  medio  propio

instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma

de  Galicia  e  dos  seus  organismos  autónomos  no  concernente  á  realización  das

actividades propias do seu obxecto social e con condición de poder adxudicador.

Segundo  o  expediente  da  licitación,  este  contrato  é  un  contrato  mixto,  de

conformidade co artigo 12 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público,

aprobado  polo  Real  Decreto  Lexislativo  3/2011,  de  14  de  novembro  (TRLCSP,  en

adiante), engadíndose que non obstante, cara a determinación das normas polas que

rexerá a adxudicación deste contrato, e atendendo ao carácter da prestación que ten

máis  importancia  dende o puno de vista económico,  o  contrato defínese como un

contrato de subministración de carácter privado, de acordo cos artigos 9, 20 e 290 e

seguintes do TRLCSP, toda vez que a parte de adquisición de cámaras é a prestación

principal e determinante o réxime de adxudicación do contrato en atención a súa maior

relevancia económica.

Terceiro.-  Por  resolución  de  12.4.2018,  o  órgano  de  contratación  acordou  a

exclusión  de  ofertas,  a  proposta  do  comité  de  expertos.  En  canto  á  exclusión  de

ADTEL e ITESLSIS se recolle que é por non cumprir as licenzas do software ofertadas

os requirimentos técnicos mínimos expresamente solicitados nos pregos e que teñen a

consideración de esenciais, requirimentos que son necesarios e imprescindibles para

a consecución do desenvolvemento da actividade propia do SPDCIF e que resulta

imprescindible para a consecución do obxecto da presente contratación.

Esa resolución reproduce o informe do comité de expertos, que recollía:

A cláusula 3 do PPT, alcance da licitación, establece que este comprende a

subministración de todo o software de xestión e monitoraxe necesaria, conforme aos

requisitos do PPT.
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Así mesmo, a cláusula 4.2, características e prestacións software de xestión,

establece que as prestacións técnicas e funcionais mínimas que debe ter o software

de xestión e control indícanse no Anexo IV do PPT, que deberá ser cumprimentado e

presentado polos licitadores no sobre B.

Por outra banda, a cláusula 17.2 o PBX, establece que durante o prazo de

garantía de 48 meses requirido como mínimo:

“(…)  o  adxudicatario  comprometerase  a  realizar  calquera  actualización  de

software ou firmware, sen custo para RETEGAL, que supoña unha rectificación de

“vicios ocultos” ou unha mellora das condicións de funcionamento, de maneira que se

garanta a uniformidade de versións para un mesmo modelo de equipo durante o seu

período de garantía. Estas actualizacións realizaranse por parte de RETEGAL, se

este así o require, a instancia das pautas ofrecidos polo fabricante.”

A anterior explicación era común para ambas exclusións, existindo a seguinte

descrición ulterior individualizada:

- Sobre ADTEL:

O licitador oferta o seguinte software de xestión e licenzas de

cámaras:

• 1 Licencia Base Milestone Xprotect Corporate

• 68 licencia dispositivo Xprotect Corporate

• 1 Care Plus 1 ano licencia base

• 68 Care Plus 1 ano licencia dispositivo

As  licenzas  Milestone  Care  Plus  que  inclúe  na  súa  oferta,

ademais  doutras  funcionalidades  como  o  mantemento,  inclúen  as

actualizacións requiridas nos pregos unicamente por UN ANO, polo

que non se garanten as actualizacións durante os 36 meses restante

do período de garantía de 48 meses.

Ademais, como xa se comentou máis arriba, o requirimento de

actualizacións durante o prazo de garantía non é caprichoso, senón

que  obedece  a  unha  intención  de  RETEGAL para  garantir  a  non

obsolescencia  do  software  no  caso  de  que  se  produzan

actualizacións,  o  cal  debe  contemplar  o  licitador  na  súa  oferta,

aspecto que RETEGAL contemplou na estimación do orzamento base

de licitación.
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Polo exposto, a non inclusión das actualizacións do software

durante  36  meses  do  máximo  de  48  que  dura  a  garantía  ten  a

condición de esencial, no sentido establecido no último parágrafo da

cláusula  7.4.2  do  PBX,  dado  que  non  permite  comprobar  a

idoneidade do software ofertado ao obxectivo e finalidade perseguido

co presente procedemento de contratación.

- Sobre ITELSIS:

O licitador oferta o seguinte software de xestión e licenzas de

cámaras: 

• 1  Xprotect  Corporate  Base  Xprotect  Corporate  Licenza

baseados

• 68 Xprotect-Device Xprotect Corporate Licenza por cámara

• 1 INT-Xeocode Integración con XECODE

As  licenzas  de  software  ofertadas  non  cumpren  os

requerimentos  esixidos  nos  pregos,  xa  que  non  inclúen  as

actualizacións requiridas durante o período de garantía.

O requirimento de actualizacións durante o prazo de garantía

non é caprichoso, senón que obedece a unha intención de RETEGAL

para garantir  a non obsolescencia do software no caso de que se

produzan  actualizacións,  o  cal  debe  contemplar  o  licitador  na  súa

oferta,  aspecto  que  RETEGAL  contemplou  na  estimación  do

orzamento base de licitación.

Polo exposto, a non inclusión das actualizacións do software

durante  36  meses  do  máximo  de  48  que  dura  a  garantía  ten  a

condición de esencial, no sentido establecido no último parágrafo da

cláusula  7.4.2  do  PBX,  dado  que  non  permite  comprobar  a

idoneidade do software ofertado ao obxectivo e finalidade perseguido

co presente procedemento de contratación.

Cuarto.- En  data  19.4.2018  ADTEL presentou  a  interposición  do  recurso  en

materia de contratación no TACGAL. ITELSIS presentouno o 26.4.2018.

Quinto.- Con data 20.4.2018 reclamouse a RETEGAL o expediente e o informe

ao que se refire o artigo  56.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector

público (en diante, LCSP), en relación ao recurso de ADTEL, que foi recibido o 25
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dese mes. O 27 de abril  foi solicitado o expediente e informe verbo do recurso de

ITELSIS, sendo recibido o 3.5.2018.

Sexto.- O recurso de ADTEL trasladouse aos interesados con data e 26 de abril,

e  no caso do recurso de ITELSIS ese traslado foi  o  3 de maio.  Non se recibiron

alegacións.

Sétimo.-  En data 16.04.2018 ADTEL solicitara as medidas cautelares previas á

interposición do recurso. O 17 de abril, deuse traslado a RETEGAL de tal petición aos

efectos de presentar alegacións, tal como recolle o art. 49.2 LCSP, e recibíndose tales

alegacións o 19.4.2018.  Ao abeiro dese artigo 49.2, dado que se recibiu o recurso

antes de que se ditara a resolución sobre as medidas cautelares, acumulouse a ese a

solicitude  cautelar,  resolvéndose  acoller  as  mesmas  por  resolución  de  26.4.2018.

ITELSIS solicitou medida cautelar no seu escrito de interposición, e por resolución de

7.5.2018  o  TACGAL,  xunto  coa  acumulación  dos  recursos,  decidiu  estender  a

adoptada no recurso 7/2018 a este.

Oitavo.-  O día  7.5.2018  o  TACGAL decidiu  a  acumulación  do  recursos  7  e

12/2018.

 FUNDAMENTOS DE DEREITO

Primeiro.- Ao abeiro do artigo 35 bis. 5  da Lei 14/2013, de 26 de decembro, de

racionalización  do  sector  público  autonómico,  corresponde  a  este  Tribunal  a

competencia para resolver este recurso. 

Segundo.-  En virtude do disposto na Disposición Transitoria Primeira LCSP o

presente  recurso tramitouse  conforme os  artigos  44  a  60 da Lei  9/2017,  de 8  de

novembro,  de contratos do sector  público,  e,  no que fose de aplicación,  polo Real

Decreto  814/2015,  de  11  de  setembro,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  dos

procedementos  especiais  de  revisión  de  decisións  en  material  contractual  e  de

organización  do  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos  Contractuais  (RD

814/2015 en adiante).

Terceiro.-  Ao  impugnarse  o  acto  de  exclusión  da  súa  oferta  do  proceso  de

licitación, os recorrentes están lexitimados para a presentación deste recurso.
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Cuarto.- O acto de exclusión foi  ditado en data  12 de abril  de  2018,  sendo

publicado no Perfil do contratante na mesma data.

O recurso de ADTEL foi presentado o 19 de abril, en prazo. O de ITELSIS, o 26

de abril, no que foi designado como rexistro do TACGAL, remitíndoo tal rexistro xeral

da  Xunta  de  Galicia  electrónicamente  a  este  Tribunal  nesa  mesma data.  Ademais

ITELSIS presentou na sede electrónica da Xunta de Galicia o formulario FA900A o 3

de maio, polo que tamén en prazo. Fronte á alegación de RETEGAL sobre aquela

inicial presentación de ITELSIS, procede significar que o artigo 38 do RD 814/2015 se

declara  só  aplicable  ao  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos  Contractuais,

segundo a súa disposición final primeira.

Quinto.-   A licitación  ten valor  estimado declarado  de  560.000  euros,  verbo

dunha contratación de subministracións dun poder adxudicador. Dentro da mesma, se

impugna un acordo de exclusión, polo que a actuación é recorrible ao abeiro do artigo

44.1.a) e 2.b) LCSP.

Sexto.-  O recurso de ADTEL está baseado nos seguintes fundamentos:

a) Que a proposta de ADTEL si inclúe calquera posible actualización de software

que  teña  lugar  durante  os  4  anos  de  garantía,  incluído  a  do  software  Milestone

Xprotect.

Alude a que, á falta de contrato, o documento de maior entidade que rexe a

presente contratación é o prego de bases xurídicas e que este prego, no seu punto

7.1 de condicións xerais, establece literalmente que a presentación de oferta supón a

aceptación incondicionada polo empresario do contido da totalidade de dita cláusulas

sen  excepción  ou  reserva  algunha  e  con  isto  o  cumprimento  da  cláusula  17.2

respecto das actualizacións de software durante o período de garantía. Esta cláusula

tamén se asina no modelo de proposición económica.

Doutra  banda,  que  na  oferta  presentada  por  ADTEL  se  menciona

especificamente no seu punto 1..1.1 Arquitectura xeral da solución que “la propuesta

de  ADTEL contempla  el  suministro,  la  instalación  de  las  cámaras,  su  puesta  en

servicio y  su mantenimiento durante el período de garantía solicitado de 4 años” . E

tamén no punto 4.1 Estrutura do servizo de mantemento, indícase que  “durante el

período  de  garantía  de  4  anos  solicitado,  ADTEL  garantizará  un  servicio  de

mantenimiento correctivo acorde a los SLA establecidos para este proyecto”. Alude o

recurso  que  ADTEL  atenderá  calquera  requirimento  de  RETEGAL  que  estea

establecido no contrato, como poida ser unha actualización de software.
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Conclúe entón que a proposta de ADTEL inclúe calquera posible actualización

de  software  que  teña  lugar  durante  os  4  anos  de  garantía,  incluído  o  software

Milestone. Xprotect.

b)  Que nin  en  prego  de  prescricións  técnicas  nin  no  de  bases  xurídicas  se

establece que se teñan que fornecer unhas determinadas licenzas de mantemento

para cumprir co requirimento de actualización de software, nin se establece ningunha

condición en canto á forma de cumprir este requirimento.

Para el, resulta evidente que no prego de prescricións técnicas se requiren de

forma  expresa  e  esencial  para  o  funcionamento  do  sistema  unicamente  licenzas

permanentes e sen caducidade temporal,  polo que resulta de todo punto arbitrario

excluír  a  ADTEL  por  ofrecer  unhas  licenzas  complementarias  de  1  ano  e

argumentando que non cobren os 4 anos de contrato.

Engade que que as licenzas Milestone CarePlus son un produto ofrecido polo

fabricante Milestone que, entre outras cousas, inclúe o acceso ás actualizacións de

software  que  poidan  aparecer  durante  o  período  cuberto  por  un  prezo  fixo.  O

inconveniente que ten esta opción é que se está pagando por adiantado e a prezo fixo

por un servizo que logo pode ter lugar ou non. Para o recorrente é evidente que este

que non é o único camiño para garantir  as actualizacións de software que sexan

necesarias  durante  un  período  de  tempo  porque,  por  exemplo,  ADTEL  podería

limitarse  a  comprar  a  licenza  de cada nova  versión  de software no caso de que

apareza.

c) Que o criterio técnico establecido polo Comité de Expertos para acordar a

exclusión de ADTEL é inmotivado, non establecido nos pregos, e utilizado de forma

forzada para excluír a ADTEL.  Fai notar que das 9 ofertas admitidas declaráronse

excluídas a 6.

Sétimo.- Por parte de ITELSIS, o seu recurso esgrime que a proposta técnica de

ITELSIS inclúe as táboas totalmente cubertas de Cumprimento das funcionalidades

mínimas que debe ter o Software de Xestión, de acordo ao Anexo IV do PPT, entre as

que  non  se  sinala  expresamente  ningún  requirimento  respecto  das  posibles

actualizacións, cumprindo a cláusula 4.2 PPT.

Engade que, en cumprimento do apartado 7, “Garantía e soporte técnico”, do

PPT, a Proposta Técnica de ITELSIS (capítulo 6 o sobre B) menciona que o prazo de

Garantía e soporte in-situ será o requirido no PBX, 48 meses a contar da acta de
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recepción  e  comprenderá  tanto  os  equipos/licenzas  subministrados  coma  as

instalacións realizadas.

Para  tal  recurso  a  función  de  comprobación  do  Comité  de  Expertos  non  se

estende  á  comprobación  do  cumprimento  dos  requirimentos  do  PBX  e  que  se

extralimitou ao sinalar a causa de exclusión decretada, cando esa esixencia non está

expresamente incluida no PPT, e que as bases do PBX non son para ser valoradas

polo Comité.

Conclúe  expresando  que  cumprindo  ITELSIS os  requirimentos  non  pode  ser

excluída da licitación nesta fase, sen prexuízo de que nunha fase posterior o órgano

de  contratación,  pero  non  o  comité  de  expertos,  poida  e  deba  comprobar  o

cumprimento, polo licitador que resulte adxudicatario, da totalidade das bases do PBX,

que ademais, continúa expresando, foron expresamente aceptadas por anticipado por

ITELSIS  e  cumpridas  na  súa  totalidade,  incluído  o  soporte  e  actualizacións  do

sotfware, como, alegan, poderá comprobarse da valoración económica no sobre C da

oferta.

Oitavo.- RETEGAL, no seu informe aos recursos de ADTEL e ITELSIS, explica

que os licitadores precisamente incumpren a regra da aceptación incondicionada e sen

salvidades dos pregos ao presentar  unha oferta condicionada no que se refire  ao

requirimento de actualización de software durante o prazo de garantía. 

Describe que no pregos de bases xurídicas (PBX) se establecía como obriga dos

licitadores a actualización dos distintos softwares subministrados durante o prazo de

garantía, isto é, durante un prazo de 48 meses, e que a a afirmación de que a cuestión

das actualizacións do software durante os 4 anos estaba na súa oferta, non é acollible.

O que se pedía nos pregos eran unhas licenzas permanentes que incluísen o

complemento  de  actualización  durante  os  catro  anos  de  garantía.  Así  mesmo,

continúa, a razón de excluír aos licitadores non se deriva do feito de que oferte unha

licenza  concreta  e  determinada,  senón  que  responde  ao  feito  de  que  incumpre  a

esixencia  establecida  no  PBX  de  garantir  a  actualización  do  software  de  xestión

durante un período de catro anos, sen que isto teña que figurar necesariamente no

PPT.

Sobre a alegación de ITELSIS de que o Comité se excedeu das súas funcións, o

informe de RETEGAL a este recolle que:  “...aínda que ben pode considerarse que o
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Comité de Expertos puido excederse nas súas funcións, o certo e verdade é que a súa

actuación quedou completamente validada desde o momento en que tanto a mesa

como o órgano de contratación, que son os órganos competentes para propoñer e

acordar a exclusión, asumen como propias as conclusións do citado comité”

Noveno.-  Por  resolución  de  12.4.2018,  o  órgano  de  contratación  acordou  a

exclusión de ofertas, a proposta do comité de expertos, polo que aquela decisión é a

que  corresponde  axuizar,  en  definitiva,  con  independencia  de  quen  iniciara  o

razoamento para isto.

A cláusula 17.2 do Prego de Bases Xurídicas (PBX), establece que durante o

prazo de garantía de 48 meses requirido como mínimo:

(…)  o  adxudicatario  comprometerase  a  realizar  calquera  actualización  de

software ou firmware, sen custo para RETEGAL, que supoña unha rectificación de

“vicios ocultos” ou unha mellora das condicións de funcionamento, de maneira que se

garanta a uniformidade de versións para un mesmo modelo de equipo durante o seu

período de garantía. Estas actualizacións realizaranse por parte de RETEGAL, se

este así o require, a instancia das pautas ofrecidos polo fabricante.

A resolución, facendo súa a consideración do informe do Comité, considera que

nas ofertas dos recorrentes non se garanten as actualizacións do período de garantía

de 48 meses. Máis concretamente se considera que a inclusión das actualizacións do

software ten a condición de esencial, e que procede a exclusión porque non se permite

comprobar a idoneidade do software ofertado ao obxectivo e finalidade perseguido co

presente procedemento de contratación.

A resolución de exclusión recolle un total de 6 empresas ás que se lle exclúen as

súas  ofertas,  sendo  a  exclusión  de  ADTEL e  ITELSIS  do  mesmo tenor,  de  aí  a

acumulación decretada polo TACGAL. 

A existencia de varias exclusións é certo que denota un trato igualitario, pero en

cambio  non é un indicio  favorable  a que o  entendemento das condicións para un

licitador dilixente fora o que se defende polo órgano de contratación, aínda que isto por

si só, nada definitivo determina.

Polo tanto, verbo das exclusións é oportuno comezar a súa análise coa mención

aos parámetros xerais para o seu axuizamento.
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En primeiro  lugar  é  coñecido  que nos procedementos  de  adxudicación debe

tenderse a acadar a maior concorrencia posible (STS 21.9.2004 e STC 141/1993, de

22.4), obvio é, sempre que as ofertas cumpran co esixido para a mesma. 

En segundo lugar, que é un principio xeral da contratación que a interpretación

das cláusulas escuras dun contrato non poden favorecer á parte que ocasionara a

escuridade (art. 1228 do Código Civil), ou dito a sensu contrario, prexudicar a que non

a ocasionou  (por  todas,  resolución  4/2018 do  Tribunal  Administrativo  de Recursos

Contractuais da Junta de Andalucía). Tamén a Sentenza TXUE de 16.9.2013:

  “Implica  que  todas  las  condiciones  y  modalidades  del  procedimiento  de

licitación estén formuladas de forma clara,  precisa e inequívoca en el  anuncio de

licitación o en el pliego de condiciones, con el fin de que, por una parte, todos los

licitadores razonablemente informados y normalmente diligentes puedan comprender

su alcance exacto e interpretarlos de la misma forma y, por otra parte, la entidad

adjudicadora pueda comprobar que efectivamente las ofertas presentadas por  los

licitadores responden a los criterios aplicables al contrato de que se trata (sentencia

Comisión/CAS Succhi di Frutta, citada en el apartado 66 supra, apartado 111).”

Dito isto, no caso concreto o primeiro que observamos é que a cláusula 17.2 do

Prego de Bases Xurídicas o que esixe é que o “adxudicatario” se “comprometa” a

realizar calquera actualización de software ou firmware, sen custo para RETEGAL,

durante o seu período de garantía. 

Dous  apuntes  entón  de  inicio:  i)  é  unha  referencia  textualmente  dirixida  ao

adxudicatario, isto é, ao que resulta elixido, non aos partícipes en relación ás súas

ofertas para que estas poidan ser valoradas e ii) fala de “compromiso”. 

O informe de RETEGAL para este recurso explica que a exclusión foi porque “O

que  se  pedía  nos  pregos  eran  unhas  licenzas  permanentes  que  incluísen  o

complemento de actualización durante os catros anos de garantía...” e isto non estaba

nas proposicións presentadas polos aquí recorrentes. 

Comecemos entón aludindo a que a textualidade de tal esixencia non está, como

tal, no contido literal do artigo 17.2 PBX, e menos como un requisito mínimo para a

admisión da oferta de calquera licitador participante. Sobre isto último, reiteramos que

a literalidade, de feito, se alonxa dese entendemento cando fala do “adxudicatario”. 

Páxina 10 de 15

mailto:tacgal@xunta.gal
https://tacgal.xunta.gal/


Raxeira 52-2º 15781 Santiago de Compostela
Teléfono 881995481 Fax 881995485 
Rexistro Xeral no Edificio Administrativo San Caetano
15781 Santiago de Compostela 
tacgal@xunta.gal  https://tacgal.xunta.gal 

Desta literalidade cabe concluír  que a vontade do órgano de contratación no

momento de fixar  as condicións da licitación foi  a de establecer o compromiso de

actualización como unha esixencia a cumprir pola empresa responsable da execución

do contrato e, de feito, está incluído nunha cláusula denominada “garantía”, aplicable

pola súa propia natureza á empresa contratante. Isto determina que neste momento

do proceso de licitación, o órgano de contratación non se poida apartar da súa propia

configuración, e transformar a dita obriga nun criterio de admisión.

De feito, as alegacións recibidas parecen denotar que o órgano de contratación,

a falta dunha literalidade expresa obxectivamente apreciable, entende que podía ser

entendido nunha interpretación conxunta  das condicións  da licitación,  sobre o que

debemos  convir  entón  que  nos  introducimos  no  campo das cláusulas  escuras  ou,

cando menos, non claras, co resultado antes anticipado de que non pode prexudicar a

quen non as creou.

Pero tampouco a cohesión desa cláusula co resto das condicións da licitación da

como resultado a conclusión clara de que un licitador dilixente debía prever que era un

requisito de admisión que se ofertaran unhas licenzas que incluísen o complemento de

actualización  durante  os  catros  anos  de  garantía  e  que  de  non  facerse  así,  non

pasarían á fase de valoración das mesmas. 

De feito, se acudimos á cláusula 7.4.2 dese Prego, tamén citado na xustificación

da  exclusión  pola  resolución,  no  apartado  referido  ao  Sobre  B  de  criterios  non

avaliables mediante fórmulas, o que solicita é unha memoria onde no punto 4 sobre

“Plan de garantía e do soporte e continuidade do produto tras o período de garantía”

só se menciona a necesidade dunha “descrición” do plan de garantía, procedemento

de comunicación e niveis de calidade do servizo.

Significar que a resolución de exclusión non se basea na existencia de defectos

na descrición dese punto das Memorias dos licitadores, polo que non cabería traer a

este axuizamento algo distinto ao que foi a causa de exclusión exercitada. En todo

caso,  os  recursos  sinalan  pasaxes  da  súa  oferta  onde  consideran  plasmado  o

compromiso durante o período de garantía.

Continuando  coa  cláusula  7.4.2  é  certo  que  logo  se  engade  que  a  non

presentación  de  calquera  documento  considerado  esencial  pode  ser  causa  de

exclusión,  especificando  que  son  documentos  esenciais  “aquellos  que  permitan

comprobar la idoneidad de los elementos ofertados al objetivo y finalidad perseguido
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con el presente procedimiento de contratación”,  pero tal xenérica mención non pode

ser o que xustifique unha esixencia non recollida expresamente, dando un resultado

tan gravoso como a exclusión da oferta.

Sobre o concepto de “esencial”  para unha licitación,  é de interese o informe

63/11 da Xunta  Consultiva  do Estado,  traído aos meros efectos  ilustrativos  pois  o

mesmo alude ao que son as causas de resolución. Considera ese informe que “Para

que  una  obligación  prevista  en  el  contrato  tenga  el  carácter  de  esencial,  son

necesarios dos requisitos, el primero, que así se haya establecido de forma expresa y

el segundo, que se haya hecho constar de esa forma en el pliego o en el contrato” e

que non caben cláusulas xenéricas: “La tipología de cláusula contractual que cualifica

el incumplimiento de cualquier obligación como causa de resolución potestativa por

parte de la Administración Pública no es admisible...de manera que en el pliego y en el

contrato  deberá  hacerse  una  enumeración  precisa,  clara  e  inequívoca  de  las

obligaciones contractuales...”

Por outro lado, unido a que esas cláusulas sinaladas anteriormente non poden

ser o soporte para xustificar a exclusión que nos ocupa, o certo é que se se acude ao

Anexo IV do Prego de Prescricións Técnicas, referido ao solicitado nas ofertas verbo

as características e prestacións do software, non se observa a mención a esixencia

dunhas licenzas permanentes que incluísen o complemento de actualización durante

os  catros  anos  de  garantía.  Recóllese  o  concepto  de  “licenzas  sen  caducidade

temporal”,  sen referencia  á actualización,  o que tampouco se aprecia  no resto  de

aliñas do mesmo.

Finalmente, o informe de RETEGAL tamén aporta como alicerce da súa postura

a resposta dada o 27.2.2018 a un licitador que preguntara sobre o prazo de garantía e

as actualizacións das licenzas, pero outra vez non vemos nesa resposta unha mención

expresa  a  que  o  requisito  das  actualizacións  era  un  criterio  de  admisión.  Así,  a

resposta é, basicamente, unha reprodución de cláusulas do PPT e, principalmente,

desa  cláusula 17.2 do Prego de Bases Xurídicas (e ese Anexo IV que xa vimos que

nada  textual  recolle  sobre  as  actualizacións  nas  ofertas),  ao  que  engade.“Así  as

cousas,  as  actualizacións  non  están incluídas durante  o  período de execución  do

contrato,  pero si  durante o período de garantía,  que inclúe tanto a corrección dos

vicios  ocultos  ou bugs ou software subministrado,  como calquera  actualización de

software ou firmware, sen custe para RETEGAL, nos termos que se veñen a expoñer”.

Polo tanto, a súa referencia non é de apoio á tese de RETEGAL, e, de feito,

sería máis a perda dunha oportunidade de deixalo claro, se era a súa intención.
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Neste punto, é de interese reproducir o Acordo 8/2016 do Tribunal Administrativo

de Contratos Públicos de Aragón, cando expresa o que é unha doutrina uniforme:

“Es oportuno recordar, como ya dijimos en nuestro Acuerdo 33/2012, que la

carga de claridad en la elaboración y el contenido de los pliegos de condiciones, o de

cláusulas administrativas particulares, es de los poderes adjudicadores, y por tanto

las  cláusulas  ambiguas,  contradictorias  o  confusas,  que  no  hayan sido  disipadas

durante el proceso de selección, son también responsabilidad de los mismos. Por

ello,  resulta  desproporcionado  y  contrario  a  la  equidad,  que  los  poderes

adjudicadores tengan la facultad de seleccionar cuál regla del pliego de condiciones

aplica,  cuando  existen  otras  contradictorias,  confusas  o  ambiguas,  haciéndole

soportar  todas  las  consecuencias  jurídicas  de  su  error  al  oferente  o  contratista,

quienes no elaboraron el pliego de condiciones.

La jurisprudencia actual, frente a decisiones jurisprudenciales anteriores que

otorgaban a la interpretación unilateral de la Administración el valor de una especie

de  interpretación  «auténtica»,  ha  destacado  que  la  incertidumbre  creada  por  la

Administración a la hora de redactar los pliegos de condiciones no puede jugar a su

favor y en perjuicio del contratista, por lo que la existencia de cláusulas ambiguas,

contradictorias entre sí y creadoras de indudable oscuridad sólo debe perjudicar a la

Administración que las redactó, en aplicación del artículo 1288 CC. Con rotundidad se

pronuncia en tal sentido la STS de 3 de febrero de 2003, dictada en unificación de

doctrina, según la cual «Es manifiesto que los contratos administrativos son contratos

de  adhesión,  en  que  la  Administración  es  quien  redacta  las  cláusulas

correspondientes, por lo que, conforme a lo prevenido en el artículo 1288 del Código

Civil  la  interpretación de las  cláusulas oscuras no debe favorecer  a  la  parte  que

hubiese ocasionado la oscuridad. Ello impone en el caso enjuiciado, como argumenta

la sentencia de contraste, una interpretación que no se verifique en perjuicio de la

empresa contratista y en beneficio de la Administración». En el mismo sentido, la STS

de 5 de junio de 2001 afirma que, en virtud del artículo 1288 CC, la inteligencia de la

cláusula oscura no puede beneficiar a quien la plasma. Igualmente, las SSTS de 2 de

octubre de 2000, 15 de febrero de 2000 y 2 noviembre 1999. En su consecuencia, la

Administración no puede salvar la contradicción que pudiera existir entre las cláusulas

del pliego mediante una interpretación que perjudique a quienes cumplieron con lo

establecido en ellas”.

Engadir que nin na resolución de exclusión nin agora no informe do órgano de

contratación se chega á conclusión de que é inviable que coas licenzas presentadas

se poida chegar a cumprir coas actualizacións requiridas por parte de, repetimos, o

adxudicatario,  que  a  quen  se  menciona  na  tan  mencionada  regra  17.2  PBX,  en

contraposición ao que, por exemplo, explican os recursos ao respecto.
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Unha vez máis, e para finalizar, se trata de analizar se un licitador dilixente e

informado podía prever a causa de exclusión aquí analizada, e a resposta, despois do

explicado,  é que non.  Seguimos así  ao Tribunal  de Xustiza da Unión Europea na

Sentenza de 22 de abril de 2010, que advirte que se debe ofrecer obxectivamente a

todo  posible  licitador,  normalmente  informado  e  experimentado,  e  razoablemente

dilixente, a oportunidade de facerse unha idea concreta do obxecto da licitación, e de

formular en consecuencia a súa oferta. 

Como  recolle  a  Resolución  67/2014  do  Órgano  Administrativo  de  Recursos

Contractuais da Comunidade Autónoma de Euskadi:

“(…) En el  caso de que esta argumentación,  única posible a juicio  de este

Órgano, resultara insuficiente o dudosa, habría que añadir que, en virtud del principio

de  transparencia,  una  aplicación  de  los  Pliegos  que  supone  nada menos  que  la

exclusión de una oferta debe estar basada en una regla clara y fácilmente entendible

por todos los licitadores, lo que desde luego aquí no sucede (ver las sentencias del

Tribunal  de Justicia de la  Unión Europea de 18/10/2001,  C-19/00;  24/11/2005, C-

331/04;  12/11/2009, C-199/07 y  22/4/2010, C-423/07). Así lo admite, de forma un

tanto sorprendente,  el  propio informe interventor, que  reconoce que el motivo de

exclusión no está expresamente previsto en los Pliegos, y por ello ha podido pasar

desapercibido  para  los  licitadores.  En  el  expediente  consta  que  la  Mesa  de

contratación sólo ha adoptado la decisión de exclusión después de dicho informe,

manteniendo hasta entonces la consideración de la oferta de la recurrente como la

más ventajosa; si un órgano especializado ha mantenido una interpretación de los

Pliegos  y  sólo  la  ha  variado  después  de  un  informe  de  fiscalización,  es  difícil

reprochar a las empresas su falta de diligencia a la hora de cumplimentar sus ofertas.

Finalmente, es oportuno traer a colación que, en última instancia, la oscuridad de las

cláusulas de los Pliegos no puede perjudicar al licitador, que no es el causante de la

misma (ver, por todas, la Resolución 39/2013 de este Órgano)”

Por todo o anterior, vistos os preceptos legais de aplicación, este Tribunal, en

sesión celebrada no día da data,  RESOLVE:

1.  Estimar  o  recurso  interposto  por  ADTEL  SISTEMAS  DE

TELECOMUNICACIÓN S.A e por SISTEMAS AUDIOVISUALES ITELSIS S.L contra a

resolución  do  órgano  de  contratación  pola  que  se  acorda  a  exclusión  das  súas

respectivas ofertas na contratación da subministración e instalación do equipamento

necesario para o despregamento da Rede Vixilancia dos Espazos Forestais de Galicia
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convocada por  Redes de Telecomunicación Galegas Retegal,  S.  A.  co número de

referencia CP201180001, decretándose a retroacción precisa para que se admitan as

ofertas de ambas empresa, con ulterior continuación do procedemento de licitación.

2. Levantar a suspensión acordada no seu día. 

3.  O  órgano  de  contratación  deberá  dar  coñecemento  a  este  Tribunal  das

actuacións adoptadas para lle dar cumprimento a esta resolución.

Esta resolución, directamente executiva no seus propios termos, é definitiva na

vía  administrativa  e  contra  a  mesma  cabe  interpoñer  recurso  perante  a  Sala  do

contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,  no prazo de

dous  meses,  a  contar  desde  o  día  seguinte  á  notificación  desta  resolución,  de

conformidade co disposto nos artigos 10.1.k) e 46.1 de la Lei 29/1998, de 13 de xullo,

reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
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