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Recurso nº 106/2019

Resolución nº 106/2019

RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 14 de maio de 2019.

VISTO o recurso especial  en materia de contratación interposto por VERTEX

TECHNICS S.L contra  os  pregos dun contrato  de subministración dun sistema de

dixestión  por  microondas  con  cámara  de  reacción  única  e  dun  sistema  de

cromatografía  iónica  de  dobre  canle  e  multidetección  para  a  Unidade  de  Análise

Instrumental,  expediente  2019/CSUA1/000004  da  Universidade  de  Santiago  de

Compostela,  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.- Pola  Universidade  de  Santiago  de  Compostela  convocouse  a

licitación do contrato de subministración dun sistema de dixestión por microondas con

cámara de reacción única e dun sistema de cromatografía iónica de dobre canle e

multidetección  para  a  Unidade  de  Análise  Instrumental,  expediente

2019/CSUA1/000004, cun valor estimado declarado de 177.045 euros.

Segundo.- O 29.04.2019 VERTEX TECHNICS S.L interpuxo recurso especial en

materia de contratación, a través do formulario telemático existente a tal fin na sede

electrónica da Xunta de Galicia, con enlaces na web deste Tribunal.

Terceiro.-  Con  data  29.04.2019  reclamouse  á  Universidade  de  Santiago  de

Compostela o expediente e o informe ao que se refire o artigo 56.2 da Lei 9/2017, de 8
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de novembro, de contratos do sector público (en adiante, LCSP). A documentación foi

recibida neste Tribunal o día 03.05.2019.

Cuarto.- Trasladouse  o  recurso  aos  interesados  con  data  03.05.2019,

presentando alegacións GOMENSORO S.A.

Quinto.-  O 03.05.2019 acordouse a medida cautelar de suspensión.

 FUNDAMENTOS DE DEREITO

Primeiro.- Ao abeiro do artigo 35 bis 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.-  O presente recurso tramitouse conforme aos 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  materia

contractual  e  de  organización  do  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos

Contractuais.

Terceiro.-  A recorrente está lexitimada para interpoñer o presente recurso aínda

que non teña a condición de licitador, pois precisamente as bases da convocatoria

provócanlle ao seu entender un prexuízo que pretende remediar coa interposición do

recurso e a obtención dunha resolución favorable. Neste sentido, as prestacións do

contrato ao que se refire esta impugnación están incluídas no ámbito da súa actividade

empresarial.  Así  se  ten  pronunciado  este  TACGal  en  Resolucións  anteriores,  por

exemplo a 2/2018, 46/2018 ou 52/2019.

Cuarto.- Publicados os pregos na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia o

12.04.2019, o recurso foi presentado en prazo.

Quinto.- Estamos  perante  a  impugnación  dos  pregos  dun  contrato  de

subministración  de  valor  estimado  superior  aos  100.000  €,  polo  que  o  recurso  é

admisible.
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Sexto.- O obxecto deste contrato é a subministración dun sistema de dixestión

por microondas con cámara de reacción única e dun sistema de cromatografía iónica

de dobre canle e multidetección para a Unidade de Análise Instrumental.

O  recorrente  argumenta  que  nese  obxecto  contractual  existen  dous  equipos

independentes, de forma que cada un deles debería ser un lote propio, para poder así

concorrer só cun deses equipos.

O artigo 99.3 LCSP establece:

“3.  Sempre que a natureza ou o obxecto do contrato o permitan,  deberase

prever a realización independente de cada unha das súas partes mediante a súa

división  en  lotes,  e  poderanse  reservar  lotes  de  conformidade  co  establecido  na

disposición adicional cuarta. Non obstante o anterior, o órgano de contratación poderá

non dividir  en lotes o  obxecto  do contrato  cando existan motivos válidos,  que se

deberán  xustificar  debidamente  no  expediente,  salvo  nos  casos  de  contratos  de

concesión de obras. En todo caso, consideraranse motivos válidos, para os efectos

de xustificar a non división en lotes do obxecto do contrato, os seguintes:

a) O feito de que a división en lotes do obxecto do contrato implique o risco de

restrinxir inxustificadamente a competencia. Para os efectos de aplicar este criterio, o

órgano de contratación deberá solicitar informe previo á autoridade de defensa da

competencia  correspondente  para  que  se  pronuncie  sobre  a  apreciación  da  dita

circunstancia. 

b)  O  feito  de  que  a  realización  independente  das  diversas  prestacións

comprendidas no obxecto  do contrato  dificulte  a  súa correcta  execución desde o

punto de vista técnico;  ou ben que o risco para a correcta execución do contrato

proceda  da  natureza  do  seu  obxecto,  ao  implicar  a  necesidade  de  coordinar  a

execución das diferentes prestacións, cuestión que se podería ver imposibilitada pola

súa división en lotes e execución por  unha pluralidade de contratistas diferentes.

Ambos  os  aspectos  deberán  ser,  de  ser  o  caso,  xustificados  debidamente  no

expediente.” 

Debemos partir de que esta materia resultou substancialmente modificada, pola

Directiva 2014/24/UE e a actual LCSP, pasando a erixirse como norma xeral  a  da

división do obxecto do contrato en lotes,  como medida para fomentar  o acceso á

contratación pública das pequenas e medianas empresas.
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Así,  a  regulación  contida  no  artigo  99 da LCSP cambia  a  situación  xurídica

respecto da división do obxecto del  contrato en lotes,  ao indicarse que se  deberá

prever a realización independente de cada unha das partes do obxecto contractual

mediante a súa división en lotes. Agora ben, o dito artigo non establece unha obriga

absoluta, senón que  “poderá non dividir en lotes o obxecto do contrato cando existan

motivos válidos, que se deberán xustificar debidamente no expediente”

É dicir, a decisión de dividir ou non un contrato en lotes forma parte da facultade

do órgano de contratación para fixar as condicións da licitación, debendo no seu caso,

motivarse de xeito adecuado a decisión da non división do contrato. Neste sentido, as

alegacións da empresa  alegante  neste  recurso especial  sobre  o  realizado  noutras

licitacións doutras Administracións, non é un criterio determinante. 

Neste  caso,  na  memoria  que  consta  no  expediente  remitido  a  este  Tribunal

exprésase:

“Todos los equipos y actuaciones incluidos en este contrato se utilizarán de

forma conjunta y complementaria en el  laboratorio.  Por este motivo,  se considera

conveniente y justificado que la adjudicación y suministro de esta licitación se lleve a

cabo como un único lote indivisible.”

En  primeiro  lugar,  a  motivación  contida  nesas  dúas  frases  (en  realidade,  a

segunda só é conclusiva) non acadaría por si soa a xustificación da non separación en

lotes do que son dous sistemas ou equipos a subministrar.

Se acudimos ao informe do órgano de contratación, son tres as razóns que se

dan, a maiores de xustificar que esta agrupación en modo ningún busca favorecer a un

provedor determinado, sendo isto último algo que podemos dar por razoado.

Centrados entón nas explicacións dadas para reverter o mandato legal inicial de

dividir  en lotes, aquí  un por cada equipo cuxa subministración se busca, debemos

considerar o seguinte.

A  primeira  razón  aportada  é  a  procedencia  de  non  xerar  atrasos  na

subministración dos dous equipos. Non podemos dar por acreditada nisto unha razón

que ampare a regra xeral da non división en lotes. Así, de dividirse esta licitación en

dous lotes, ao participar ambos do mesmo proceso de adxudicación se ben dividido en

lotes,  non  se  mostra  como  pode  haber  diferenzas  substanciais  no  momento  de

adxudicación e subministración de ambos, dentro do discorrer normal e previsible do
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mesmo. Tampouco que os “ejercicios de entrenamiento del personal” necesariamente

impliquen un atraso substancial polo feito de que operen en lotes na licitación. 

Considera o órgano de contratación como outra razón “Asegurar que las tareas

de revisión, puesta a punto y mantenimiento períodico a realizar con los dos equipos,

tanto durante el período de garantía como fuera de él, sean tramitadas y llevadas a

cabo  por  un  único  proveedor”.  Tampouco  consideramos  esta  razón  englobable  na

excepción á regra xeral. Así o PPT (apartado 3.4) xa ordena ao que subministre un

período de  garantía,  cun  plan  de mantemento  periódico,  con tempos  máximos de

resposta e reparación e incluso substitución, polo que non se nos traslada por que

esas prevencións non serían tamén eficaces de ser dous os lotes, con razóns coa

fortaleza necesaria para xustificar o esixido agora LCSP. A maiores, a mención de que

para despois de ese período de garantía o órgano de contratación vexa procedente

“tener que contratarlas cun un único proveedor”, xunto que xa se estaría a falar doutra

licitación ulterior entendemos, sería nesa onde o debate de unificar esas operacións

para  os  dous  equipos  aparecería  para  a  Universidade,  sobre  o  cal  nada  procede

pronunciarse  aquí,  pero  que  en  todo  caso  estaría  fóra  da  cuestión  da  presente

subministración do que son dous equipos.

Por  último,  a  alusión  a  unha  mellor  calidade/prezo  por  obter  o  conxunto  do

equipamento,  parece  que,  en  realidade  tal  argumentación  vai  referida  a  ter  un

“expediente economicamente más ventajoso de lo que lo harían para un expediente

particionado en dos lotes de importe menor”. A este respecto, xunto a que non está

mostrada a realidade desa aseveración, non podemos esquecer que se o lexislador

quixo reverter a regra da non división en lotes, é porque para este existen valores a

maiores do puramente económico a acadar coa división do contrato, como é, segundo

a Exposición de Motivos a LCSP, o apoio ás PEMES e o acceso á contratación ao

maior número de empresas. En definitiva, non observamos o engarce desta alusión no

caso concreto, tal como se recolle, co apartado b) do artigo 99.3 LCSP.

Polo tanto,  á vista de que nos atopamos ante o que o propio órgano considera

“dos equipos de investigación independientes” e  dada a  insuficiente  aportación de

“motivos  válidos”  segundo  o  artigo  99.3  da  LCSP  que  xustifiquen  a  actual

configuración, debemos revogar a non división en lotes do presente procedemento de

licitación ordenando a retroacción da licitación ao momento anterior á aprobación dos

pregos.
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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  VERTEX TECHNICS S.L contra os pregos

dun contrato de subministración dun sistema de dixestión por microondas con cámara

de  reacción  única  e  dun  sistema  de  cromatografía  iónica  de  dobre  canle  e

multidetección  para  a  Unidade  de  Análise  Instrumental,  expediente

2019/CSUA1/000004 da Universidade de Santiago de Compostela, en base ao dito.

2. Levantar a suspensión acordada no seu día.

3.  Ao  abeiro  do  artigo  57.4  LCSP,  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 do 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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