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Recurso nº 143/2019

Resolución nº 138/2019

RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 11 de xuño de 2019.

VISTO o recurso especial en materia de contratación interposto polo  GRUPO

DISNAINGA,  S.L.  contra  a  adxudicación  do  lote  6  do  acordo  marco  cun  único

empresario para a subministración sucesiva por prezos unitarios de compoñentes do

equipo de protección individual (EPI) e de mangueiras para o persoal do servizo de

prevención e defensa contra incendios forestais da Xunta de Galicia durante os anos

2019, 2020 e 2021, expediente 42/2018 da Consellería do Medio Rural, 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 Consellería do Medio Rural convocouse a licitación do  acordo

marco cun único empresario para a subministración sucesiva por prezos unitarios de

compoñentes do equipo de protección individual (EPI) e de mangueiras para o persoal

do servizo de prevención e defensa contra incendios forestais da Xunta de Galicia

durante  os  anos  2019,  2020  e  2021,  expediente  42/2018,  cun  valor  estimado

declarado de 3.516.192 euros e constituído por 9 lotes.

Segundo.- O 28.05.2019 GRUPO DISNAINGA, S.L.  interpuxo recurso especial

en materia de contratación marcando no formulario de presentación do recurso que se

impugna un acto de adxudicación e,  coherentemente con isto,  se xunta tal  acordo
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(artigo 51.1.b LCSP).  Solicitada emenda sobre a acreditación da súa representación,

a mesma foi cumprimentada.

Terceiro.-  O 05.06.2019 recíbese 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

adiante, LCSP).

No expediente consta unha resolución do 04.06.2019 do órgano de contratación

no  que  acorda  a  desistencia  do  procedemento  de  adxudicación  do  lote  6  da  dita

contratación.

Cuarto.-  O 04.06.2019 este TACGal resolveu manter a suspensión da licitación.

 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.- Ao impugnarse actos recollidos no apartado 2 do artigo 44 nun acordo

marco que ten por obxecto unha contratación de subministración de valor estimado

superior a 100.000 €, o recurso é admisible.

Cuarto.-  Primeiramente hai que deterse no feito de que existe unha resolución

do  órgano  de  contratación  do  04.06.2019,  pola  que  acorda  a  desistencia  do

procedemento de adxudicación do lote 6 da dita contratación.

Na dita resolución, entre os feitos, dise:
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“Noveno. Con data 3 de xuño de 2019 polos servizos da Dirección Xeral de

Defensa do Monte, órgano promotor da licitación de referencia, se evacuou informe

técnico sobre a cuestión suscitada polo recurso especial. No dito informe se pon de

manifesto a existencia dun erro de transcrición no informe do 22 de abril de 2019, e

se conclúe que a oferta da empresa PEYCAR PONTEVEDRA, SL non cumpre os

requisitos establecidos no prego técnico.”

Finalmente conclúe:

“Primero. Desistir do procedemento de contratación e non formalizar o acordo

marco  do  Lote  nº  6  da  subministración  sucesiva  por  prezos  unitarios,  mediante

acordo marco cun único empresario por cada lote que se licita de compoñentes do

equipo de protección individual (EPI) e de mangueiras para o persoal do servizo de

prevención e defensa contra incendios forestais da Xunta de Galicia durante os anos

2019, 2020 e 2021.

Segundo. Notificar a todos os licitadores que presentaron oferta a este Lote nº

6 o contido da presente resolución, e publicar a mesma no perfil do contratante, así

como no Diario Oficial da Unión Europea.”

Reproduce o  citado órgano de contratación o  artigo  152 LCSP e sinala  que

concorren os requisitos establecidos nel, polo que conclúe acordando desistir e non

formalizar o acordo marco do lote 6 desa contratación e ordena a súa notificación aos

licitadores  concorrentes,  a  publicación no perfil  de contratante e no DOUE,  dando

ademais  información  dos  recursos.  Dita  resolución  de  desistencia  está  publicada

dende o 04.06.2019 na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia.

Dado  que  o  órgano  de  contratación  desiste  da  contratación  obxecto  da

impugnación, procede poñer fin ao presente recurso como consecuencia da carencia

sobrevida do seu obxecto.  

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

sesión celebrada no día da data,  RESOLVE:

1.  Inadmitir  o  recurso  interposto  polo   GRUPO DISNAINGA,  S.L.  contra  a

adxudicación do lote 6 do acordo marco cun único empresario para a subministración

sucesiva por prezos unitarios de compoñentes do equipo de protección individual (EPI)

e de mangueiras para o persoal do servizo de prevención e defensa contra incendios
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forestais da Xunta de Galicia durante os anos 2019, 2020 e 2021, expediente 42/2018

da Consellería do Medio Rural, no sentido manifestado no último dos fundamentos.

2. Levantar a suspensión acordada no seu día.

3.  Declarar  que  non  se  aprecia  temeridade  ou  mala  fe  na  interposición  do

recurso, polo que non procede a imposición da multa prevista no artigo 58.2 LCSP.

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 da Lei 29/1998, de 13 de xullo,

reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
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