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Recurso nº 26 e 37/2019 (acumulados)

Resolución  nº 42/2019

RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a  18 de febreiro de 2019.

VISTOS  os  recursos  especiais  en  materia  de  contratación  interpostos  por

D.  J.C.H.M.  actuando  en  nome  e  representación  da  entidade  PENTAGAS

HIDROCARBUROS, S.L., contra  a resolución de exclusión da súa oferta no primeiro

deles (recurso 26/2019), e contra o propio acordo adxudicación no segundo (recurso

37/2019),  na licitación da subministración de carburante na estación de servizo do

Porto  Deportivo  Juan  Carlos  I  de  Sanxenxo,  expediente  2/18  licitado  por  Nauta

Sanxenxo,  S.L.U.,  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 sociedade  Nauta Sanxenxo, S.L.U. convocouse a licitación do

contrato da subministración de carburante na estación de servizo do Porto Deportivo

Juan Carlos I de Sanxenxo, cun valor estimado declarado de 1.129.543,92 euros.

Tal  licitación  foi  obxecto  de  publicación  no  DOUE  e  na  Plataforma  de

Contratación do Sector Público o día 03.08.2018.

Segundo.- O expediente da licitación recolle que a mesma estivo sometida á Lei

9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público (LCSP, en adiante).

Páxina 1 de 9

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


Raxeira 52-2º 15781 Santiago de Compostela
Teléfono 881995481 tacgal@xunta.gal  
Rexistro Xeral da Xunta de Galicia 
https://tacgal.xunta.gal 

Terceiro.-  A recorrente impugna a decisión do órgano de contratación de data

11.12.2018  que  exclúe a  súa oferta  do  procedemento  de licitación  e  o  acordo de

adxudicación de data  16.01.2019.

Cuarto.- O día 22.01.2019 PENTAGAS HIDROCARBUROS, S.L. (PENTAGAS

en adiante) interpuxo o recurso especial en materia de contratación 26/2019, a través

do formulario telemático existente a tal fin na sede electrónica da Xunta de Galicia, con

enlaces  cara  isto  na  web  deste  Tribunal.  O  recurso  37/2019  presentouse  o  día

06.02.2019.

Ao  abeiro  do  artigo  57  da  Lei  39/2015,  de  1  de  outubro,  do  procedemento

administrativo común das Administracións Públicas, procede a resolución conxunta de

ambos recursos.

Quinto.-  Nas mesmas datas de presentación reclamouse a  Nauta Sanxenxo

S.L.U. 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 os días 29.01.2019 e 08.02.2019, para cada un dos recursos.

Sexto.- Trasladouse  o  recurso  aos  interesados,  recibíndose  alegacións  da

empresa REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A ( REPSOL

en adiante) no recurso 37/2019.

Sétimo.- Este Tribunal acordou en sesión do día 28.01.2019 suspender de oficio

o procedemento de contratación, no recurso 26/2019, e o 11.02.2019 manter o efecto

suspensivo recollido no artigo 53 LCSP, no recurso 37/2019.

 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.-  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
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Regulamento  dos  procedementos  especiais  de  revisión  de  decisións  en  materia

contractual  e  de  organización  do  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos

Contractuais.

Terceiro.-  O  recorrente  impugna  en  ambos  recursos  para  revogar  a  súa

exclusión e na procura de que se lle reintegre ao procedemento, polo que ostenta a

lexitimación do artigo 48 LCSP.

Cuarto.-  O acordo de exclusión notificouse ao recorrente o día 09.01.2018 e o

de adxudicación o 18.01.2019 polo que ambos recursos foron interpostos en prazo.

Quinto.-  Impugnándose os acordos de exclusión e adxudicación ditados nunha

licitación dun contrato de subministración cun valor estimado superior a 100.000 euros,

o recurso é admisible neses aspectos.

Sexto.- O recorrente impugna a súa exclusión do procedemento de licitación ao

estimar o órgano de contratación que non acreditara axeitadamente a xustificación da

súa oferta no trámite concedido ao efecto. No recurso 37/2019 impugna o acordo de

adxudicación coa mesma fundamentación.

Así,  critica o recorrente que de ser incompleta a súa documentación debería

poder completala, xa que o requirimento que se lle efectuou non foi claro ao respecto,

e  que  as  motivacións  recollidas  no  informe  que  valorou  a  mesa  de  contratación

carecen de fundamento.

Igualmente solicita proba de testemuña e pericial ante este Tribunal, a cal non se

acepta por non entenderse necesaria para a resolución deste recurso.

Sétimo.-  O  órgano  de  contratación  oponse  ao  contido  do  recurso  26/2019

argumentando que era obriga do licitador xustificar adecuadamente a súa oferta e que

se a documentación aportada era incompleta, algo que defende, o que procedía era a

exclusión do licitador por non xustificar a viabilidade da súa oferta, tal e como se fixo.

No seu informe ao recurso 37/2019 defende a inadmisión do mesmo por estar o

recorrente excluído do procedemento de licitación e carecer de interese lexítimo.

REPSOL,  no seu escrito,  apoia  os  argumentos  do órgano de contratación e

defende a adxudicación efectuada.
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Oitavo.- Analizando o contido do recurso, debemos comezar sinalando que este

TACGal  xa  se  pronunciou  en  anteriores  Resolucións  ao  respecto  da  consolidada

doutrina existente sobre as baixas anormais ou desproporcionadas. 

Con cita na nosa Resolución 105/2018, podemos sinalar que a apreciación de

que a oferta ten valores anormais ou desproporcionados non é un fin en si mesmo,

senón  un indicio  para  establecer  que a  proposición  non pode ser  cumprida  como

consecuencia diso, tras un procedemento contraditorio ao respecto. A decisión sobre

se a oferta pode cumprirse ou non corresponde ao órgano de contratación, que debe

sopesar  as  alegacións  formuladas  pola  empresa  licitadora  e  os  informes  emitidos

polos servizos técnicos. Non se trata de que o licitador xustifique exhaustivamente a

oferta desproporcionada, senón de prover de argumentos que permitan ao órgano de

contratación chegar á convicción de que se pode levar a cabo.

Tampouco  resulta  necesario  que  por  parte  do  licitador  se  proceda  á

desagregación da oferta económica, nin a unha acreditación exhaustiva dos distintos

compoñentes  dela,  senón  que  abonda  con  que  ofreza  ao  órgano  de  contratación

argumentos que permitan explicar a viabilidade e seriedade da oferta, ao que engadir

que  os  argumentos  ou  xustificacións  achegados  polo  licitador  deben  ser  máis

profundos canto maior sexa a desproporción da oferta. Finalmente debe atribuírse ao

poder adxudicador un amplo marxe na apreciación da temeridade, con límites como o

erro, a arbitrariedade, etc... Tamén na nosa Resolución TACGal 45/2018 indicábamos

respecto á exclusión dun licitador que este era un resultado especialmente gravoso,

polo que a proporcionalidade non é un principio menor ao respecto.

 O  artigo  149  da  LCSP  establece  ao  respecto  das  baixas  anormais  un

procedemento  contraditorio  para  evitar  que  as  ofertas  desproporcionadas  sexan

rexeitadas  sen  comprobar  previamente  a  súa  viabilidade,  permitindo  ao  licitador

explicar os elementos que tivo en conta para configurar a súa oferta. Estes trámites

teñen por obxecto evitar a arbitrariedade do poder adxudicador e garantir a axeitada

competencia entre as empresas (Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea,

de 29 de marzo de 2012, asunto C-99/10, SAG EV Slovensko a.s.).

Consta no expediente que se cumpriron os trámites procedimentais  previstos

legalmente.

Segundo  a  cláusula  10ª  do  PCAP,  establecíase  como  criterio  de  valoración

automático “o desconto ofertado en €/litro sobre o prezo de venda, cunha puntuación
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máxima  de  60  puntos”,  considerándose  pola  mesa  de  contratación  a  oferta  de

desconto da recorrente incursa en presunción de anormalidade, o que non se discute

nesta fase de recurso.

O informe encargado polo órgano de contratación e que determina a exclusión

do licitador sinala o seguinte:

“Que la justificación económica presentada hace referencia a un único día, el 6

de  septiembre  del  año  en  curso  concretamente,  utilizando  como  referencia  la

cotización base Platts vigente.(...)

Puesto que dicha cotización,  y  por  ende el  precio  de los carburantes,  está

sujeta a variaciones diarias a lo largo del año, la justificación presentada explica la

propuesta económica realizada por el licitador únicamente para el día indicado.

La que suscribe no considera suficiente  la  referencia  a  la  cotización de un

único  día  para  justificar  la  viabilidad  de  la  oferta  presentada,  puesto  que  dicha

cotización podrá variar al alza durante la duración del contrato. No cabe además, en

opinión de la que suscribe, fundamentar la justificación en la hipótesis de que dicha

cotización variará durante la duración del contrato de forma constante y previsible.

Por otra parte,  no se menciona consideración económica alguna referida al

respeto de las obligaciones aplicables en materia medioambiental, en concreto “prima

de seguro de RC de contaminación accidental y riesgo medioambiental, incluyéndose

los daños causados al medio ambiente por contaminación del suelo, las aguas o la

atmósfera, siempre que su causa sea accidental súbita, no prevista ni esperada por el

asegurado por los daños materiales, personales y perjuicios que puedan causar los

productos transportados en la cuantía de 2.000.000 Eur

La que suscribe considera por lo tanto incompleta la justificación aportada”.

O  primeiro  que  debemos  salientar  é  que  non  se  observa  neste  informe

cuestionamento  dos  cálculos  económicos  expostos  polo  recorrente  na  súa

xustificación, senón unicamente que se entende a mesma como “incompleta”.

Nese sentido, na Resolución 14/2018 xa indicábamos que  “É preciso salientar

que  o  licitador  ten  o  dereito  de  presentar  aquela  documentación  que  considere

xustifica os prezos ofertados e o futuro cumprimento da súa proposta, non podendo

con carácter xeral o órgano de contratación excluír unha ou outra sen proceder á súa

valoración.”
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Polo tanto, neste caso en que non se cuestionan os cálculos económicos da

licitadora, a avaliación como “incompleta” efectuada polo órgano de contratación debe

poñerse en relación co propio requirimento efectuado á empresa no trámite previsto no

artigo 149, que no seu apartado 4 sinala expresamente:

“A petición de información  que a mesa de contratación ou,  na súa  falta,  o

órgano de contratación dirixa ao licitador deberase formular con claridade, de maneira

que estes estean en condicións de xustificar, plena e oportunamente, a viabilidade da

oferta”

Así, nese requirimento efectuado o día 10.10.2018, sinálase ao licitador que:

“xustifique  aquelas  condicións  da  súa  oferta  que  sexan  susceptibles  de

determinar o desconto ofertado, con mención aos valores que se recollen no artigo

149.4 da LCSP”.

Partindo  dese  requirimento  e  do  contido  do  artigo  citado,  este  Tribunal  non

entende como proporcionada a esixencia de que o licitador, neste trámite, fixese unha

expresa mención ao custo económico da prima de seguro por risco ambiental, como

se sinala no informe xustificativo.  

A ese respecto, a obriga dese seguro menciónase na cláusula 8 do PPT dentro

das pólizas de seguros de responsabilidade civil esixibles ao adxudicatario, polo que a

súa presentación neste momento procedimental carecería de sentido. E se o que se

pretendía, tal e como parece deducirse da literalidade do informe, era a expresión

detallada  da  súa  cuantificación  económica,  debeu  expresarse  con  claridade  no

requirimento efectuado, sen que unha mera remisión ás posibilidades que a lexislación

ofrece ao órgano de contratación poida suplir esa omisión. Non resulta acollible que,

despois da mera posta en coñecemento da empresa da súa situación de presunta

anormalidade sen maiores concrecións, o órgano de contratación a exclúa por non ter

facilitado  exhaustivamente  certas  explicacións  ou  documentos  moi  específicos  (no

mesmo sentido Resolución 8/2019 do Órgano Administrativo de Recursos Contractuais

da Comunidade Autónoma de Euskadi).

Nesta liña,  a Sentenza do Tribunal  de Xustiza da Unión Europea  de 27 de

novembro de 2001 (asuntos acumulados C-285/99 e C-286/99. ECLI:EU:C:2001:640),

no seu apartado 5, establece que o requirimento ao licitador para que xustifique a súa

oferta  anormal  debe  recoller  as  “precisiones  sobre  los  concretos  elementos  de  la

oferta sospechosa de anomalía que le hayan hecho albergar dudas y valore después
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dicha  oferta  a  la  luz  de  las  justificaciones  facilitadas  por  el  licitador  afectado  en

respuesta a la referida petición”.

Resaltamos novamente que o informe non cuestiona que a estimación de custos

e beneficios presentados pola licitadora permitan asumir o importe dos seguros e, polo

tanto, entenda a mesma como inviable, senón que unicamente se refire á omisión da

concreción económica do importe da póliza, e nese sentido  este Tribunal considera

que, ao non aportar o órgano de contratación unha xustificación sobre a relevancia da

contía dese gasto, e tendo en conta o importe do orzamento contractual, a mesma non

pode determinar a consideración da oferta como inviable.

Cabe  salientar  que  na  xustificación  da  súa  oferta  a  licitadora  sinala

expresamente que:

“Aplicando  los  márgenes  de  beneficio  calculados  en  la  tabla  anterior,  se

obtendría un beneficio bruto anual teórico de 31.917 euros, que la empresa considera

más que suficiente para dar cumplimiento a las obligaciones del contrato, tanto en

materia medioambiental, social, laboral y de sucontratación”.

O outro motivo que determinou a exclusión da oferta da recorrente por entendela

“incompleta” refírese a que non se considerou “suficiente la referencia a la cotización

de un único día para justificar la viabilidad de la oferta presentada, puesto que dicha

cotización podrá variar al alza durante la duración del contrato”.

Neste aspecto debemos resaltar que a oferta dos licitadores non se formulaba en

termos de prezos absolutos, senón de  “desconto ofertado en €/litro sobre o prezo de

venda”.  E ademais, como sinala o recorrente no seu escrito, o PPT recolle na súa

cláusula  6 que:

“El  adjudicatario  comunicará,  con  la  periodicidad  que  se  establezca,  las

modificaciones de precios de venta al público que serán tomados como referencia por

Nauta Sanxenxo”

Configurada  nese  sentido  a  licitación,  non  semella  que  a  argumentación  do

informe permita considerar a oferta como inviable.

Por un lado, porque nunha licitación como a presente,  de subministración de

combustible, é evidente que o prezo de adquisición non depende do propio licitador,

polo que non sendo fixo o prezo final de venda, que dependerá do primeiro, o único
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relevante é se o desconto ofertado é asumible durante a execución do contrato, á vista

dos custes e beneficios esperados.

 E, en consecuencia, o feito sinalado no informe de que a cotización variará ao

longo do ano é unha evidencia que, por falta de consecuencias atribuídas polo órgano

de contratación, non pode determinar por si mesmo a inviabilidade da oferta.

Reiteramos novamente que o informe non fai crítica algunha sobre os importes

estimados como custes pola licitadora, que determina aspectos tales coma a prima

loxística  almacenista,  os  custos  internos  ou  os  gastos  de  transporte  e  prevé  uns

beneficios brutos de 31.917 euros, que non son postos en cuestión polo órgano de

contratación.

En conclusión, presentando a recorrente no trámite concedido ao efecto unha

desagregación dos custes e beneficios do contrato e non existindo xustificación por

parte de órgano de contratación que determine a inviabilidade da oferta, este Tribunal

debe  estimar  o  recurso  presentado.  Nese  sentido,  non  cabe  respecto  á

discrecionalidade  técnica  do  órgano  de  contratación,  pois  a  mesma  esixiría  a

existencia dun razoamento lóxico e fundado que neste suposto non se nos mostra.

Igualmente, tampouco podemos acoller como único motivo de exclusión o feito

de que a documentación presentada sexa incompleta. Por un lado, porque iso esixiría

un  requirimento  máis  exacto  do  órgano  de  contratación  sobre  a  documentación  a

presentar e, ademais, porque dada a configuración e características desta licitación

non se nos mostran por parte do órgano de contratación argumentos suficientes para

entender  que  a  documentación  presentada  non  permitía  unha  análise  sobre  a

viabilidade da oferta.

Polo tanto, procede anular o acordo de exclusión e retrotraer o procedemento de

licitación  ao momento  inmediatamente  anterior,  aos  efectos  de  que  pola  mesa de

contratación  se  proceda  a  unha  nova  clasificación  das  ofertas  con  inclusión  da

presentada pola recorrente e a formular a proposta de adxudicación.

En  consecuencia,  procede  inadmitir  por  falta  de  obxecto  o  recurso  37/2019

dirixido contra o acordo de adxudicación.
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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 26/2019 interposto por PENTAGAS HIDROCARBUROS,

S.L., contra  a resolución de exclusión da súa oferta na licitación da subministración de

carburante na estación de servizo do Porto Deportivo Juan Carlos I  de Sanxenxo,

expediente 2/18 licitado por Nauta Sanxenxo S.L.U. con anulación desa decisión.

2. Inadmitir por falta de obxecto o recurso 37/2019  interposto por PENTAGAS

HIDROCARBUROS,  S.L.,  contra   a  resolución  de  adxudicación  no  mesmo

procedemento de licitación.

3. Levantar a suspensión acordada no seu día.

4.  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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