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Recurso nº 38/2019

Resolución nº 38/2019

RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 12 de febreiro de 2019.

VISTO o recurso especial  en materia de contratación interposto por D. J.A.F.

actuando en nome e representación de ASTRA SISTEMAS S.A.U. contra o acordo de

adxudicación da contratación do servizo de  seguridade e vixilancia e controladores da

Universidade da Coruña,  expediente nº  2018/4002,  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 da Coruña convocouse a licitación do contrato  do

servizo de seguridade e vixilancia e controladores, cun valor estimado declarado de

10.614.876,04 euros.

Tal licitación foi obxecto de publicación na Plataforma de Contratos Públicos de

Galicia e no BOE o 07.03.2018.

Segundo.-  Segundo o expediente da licitación, a mesma estivo sometida ao

texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto

Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro (TRLCSP, en adiante).
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Terceiro.- O recorrente impugna o acordo de adxudicación de 08.01.2019 á UTE

PYCSECA SEGURIDAD S.A -PREGECSA SERVICIOS GENERALES S.A, publicado o

17.01.2019, e notificado nesa data segundo expresa o texto do recurso.

Cuarto.- O día 07.02.2019 ASTRA SISTEMAS S.A.U. 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 cara isto na web deste Tribunal.

Quinto.- Na mesma data reclamouse á Universidade da Coruña 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). A documentación foi recibida neste Tribunal o

11.02.2019.

Sexto.- Examinado o expediente administrativo, e ao estarmos nun suposto do

artigo 55 LCSP, procedeu ditar a presente Resolución, sen necesidade de abordar xa a

decisión sobre o mantemento da medida cautelar do artigo 53 LCSP.

 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.4 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  materia  contractual  e  de

organización do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais.

Terceiro.- Debemos  analizar  a  existencia  da  necesaria  lexitimación  no

recorrente para a interposición deste recurso, tendo en conta que a recorrente foi a

terceira clasificada na puntuación final.

O que observamos entón é que ASTRA SISTEMAS S.A.U. impugna o acordo de

adxudicación con base exclusivamente en dous motivos: que a oferta da adxudicataria
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incorrera en baixa anormal ou desproporcionada nun dos criterios de adxudicación e

que “la oferta realizada por la UTE adjudicataria no se deba tener en cuenta a la hora

de valorar  el  sobre B”.  O seu suplico  só cita,  precisamente,  á  adxudicataria,  pois

solicita  a exclusión de  “UTE PYSERCA-PREGESCA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

acordando la adjudicación a favor de la proposición técnica y económicamente más

ventajosa”.

Debemos  partir  do  principio  de  que  a  lexitimación  activa  comporta  que  a

anulación  do  acto  impugnado  produza  de  modo  inmediato  un  efecto  positivo

(beneficio) ou a evitación dun efecto negativo (prexuízo) actual ou futuro, pero certo.

Supón,  en  definitiva,  que  a  resolución  administrativa  impugnada  poida  repercutir,

directa ou indirectamente, pero de modo efectivo e acreditado, é dicir, non meramente

hipotético, potencial e futuro, na esfera xurídica de quen alega a súa lexitimación.

Pois  ben,  como dixemos,  segundo  a  acta  da  mesa  de contratación  de  data

20.11.2018 que consta no expediente remitido a este Tribunal, a oferta da empresa

recorrente foi  clasificada en terceiro lugar  no proceso de adxudicación.  Polo tanto,

cabe concluír que ningún beneficio podería producir na súa esfera xurídica a eventual

estimación deste recurso, referido unicamente á adxudicataria, posto que aínda nese

suposto  a empresa recorrente non acadaría tal  condición de adxudicataria  xa que

sempre  existiría  antes  a  segunda  clasificada,  sobre  a  que  non  se  pronuncia  nin

acciona no seu recurso.

O artigo 48 da LCSP establece:

“Poderá interpor o recurso especial en materia de contratación calquera persoa

física ou xurídica cuxos dereitos ou intereses lexítimos, individuais ou colectivos, se

visen prexudicados ou poidan resultar  afectados,  de maneira directa  ou indirecta,

polas decisións obxecto do recurso.” 

En  consecuencia,  debemos  entender  que  o  recorrente  carece  da  debida

lexitimación,  polo  que  procede  conforme  ao  sinalado  no  artigo  55.b)  da  LCSP a

inadmisión deste recurso o que impide entrar a coñecer os motivos de fondo nos que

se ampara o recurso interposto.

No  mesmo sentido  que  o  aquí  exposto,  a  Resolución  879/2018  do  Tribunal

Administrativo Central de Recursos Contractuais, a Resolución 342/2018 do Tribunal

Administrativo  de  Recursos  Contractuais  de  Andalucía  ou  a  288/2018  do  Tribunal

Administrativo de Contratación Pública de Madrid, por citar algunhas de data recente.
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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. Inadmitir o recurso  interposto por ASTRA SISTEMAS S.A.U. contra o acordo

de adxudicación da contratación do servizo de  seguridade e vixilancia e controladores

da Universidade da Coruña, expediente nº 2018/4002 .

2. Levantar a suspensión automática do artigo 53 LCSP.

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 de la Lei 29/1998, de 13 de xullo,

reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
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