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Recurso nº 8/2018

Resolución  nº 6/2018

RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 11 de maio de 2018.

VISTO o recurso especial en materia de contratación interposto por  M. F. T.

actuando en nome e representación de B. BRAUN MEDICAL S.A. contra a exclusión

da súa oferta ao Lote 11, na licitación do Servizo Galego de Saúde da subministración

sucesiva  de  material  de  punción  con  dispositivo  de  seguridade  con  destino  ás

Estruturas de Xestión Integrada do Servizo Galego de Saúde (expediente MI-SER1-

17-019),  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  Resolución  do  19  de  xullo  de  2017  da  Dirección  Xeral  de

Recursos  Económicos  do  Servizo  Galego  de  Saúde,  se  anunciou  a  licitación  da

subministración sucesiva de material de punción con dispositivo de seguridade con

destino ás Estruturas de Xestión Integrada do Servizo Galego de Saúde (expediente

MI-SER1-17-019), cun valor estimado declarado de 19.548.004,86 euros.

Tal licitación foi  obxecto de publicación  no DOUE o 22.7.2017 e no perfil  do

contratante o 24.7.2017.
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Segundo.- Segundo o expediente da licitación, a mesma está 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).

Terceiro.-  A Mesa de Contratación, na súa reunión de 20 de marzo de 2018

acordou excluír do procedemento de contratación a oferta de B. BRAUN MEDICAL

S.A. (MEDICAL, en adiante) ao lote 11 por non superar a puntuación mínima de 22,5

puntos nos criterios non avaliables de forma automática esixida no apartado 11 da

follas de especificacións (carátula).

Tal acordo foi comunicado por correo electrónico de 26 de marzo de 2018, que

xuntaba como documentos anexos o Informe Técnico de Valoración e Notificación da

exclusión.

Nese correo electrónico, xunto a transcribir a causa da exclusión acollida pola

Mesa, informa das impugnacións posibles, incluído o recurso especial en materia de

contratación.

Cuarto.- Este recurso foi presentado perante o TACGAL o 16 de abril de 2018. 

Significar que, mediante Resolución de 1 de marzo de 2018 do Presidente do

TACGAL,  se  deu  publicidade  ao  acordo  do  Tribunal  sobre  a  data  de  comezo  do

exercicio das súas funcións, atribuídas pola Lei 14/2013, desde o día 2 de abril de

2018, tal día incluído (DOG nº 45, 5-3-2018). 

Quinto.-  Con  data  18.4.2018  reclamouse  ao  Servizo  Galego  de  Saúde  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).  A documentación  foi

recibida neste Tribunal o día 27.4.2018.

Sexto.- Trasladouse o recurso aos interesados con data 30.4.2018, recibíndose

alegacións de BAXTER S.L.

Sétimo.-  O 23.4.2018 o TACGAL adoptou a medida cautelar de suspensión do

procedemento de contratación, verbo do lote impugnado.
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 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  material  contractual  e  de

organización do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais.

Terceiro.-  Impúgnase a exclusión da licitación por  quen foi  destinatario  desa

decisión, polo que é obvia a lexitimación do recorrente.

Cuarto.- O recurso foi presentado presentado o 16.4.2018. Dado que o acordo

de exclusión foi en data 20.3.2018 e comunicado ao aquí impugnante o 26.3.2018,

está presentado en prazo o recurso.

Quinto.- A licitación ten valor estimado declarado de 19.548.004,86 euros, verbo

dunha contratación de subministración. Dentro da mesma, se impugna un acordo de

exclusión, concretamente, en relación ao lote 11, polo que a actuación é recorrible ao

abeiro do artigo 44.1.a) e 2.b) LCSP.

Sexto.-  Para MEDICAL a resolución de exclusión que se recorre carece de toda

motivación. O dito acto administrativo non explicita as razóns ou argumentos polos que

se toma a decisión de excluír a MEDICAL da licitación do lote 11.

Engade que tampouco o Informe Técnico de ponderación dos criterios avaliables

mediante xuízo de valor que se achegou é suficientemente explicativa dos motivos que

xustificaron aquela decisión.

Sostén o recorrente que no informe técnico que se xunta coa exclusión do Lote

11 só se recolle a puntuación obtida para cada un dos subcriterios que debían ser

valorados, pero en ningún caso, se motiva tal puntuación. Aporta que solicitou á Mesa

de Contratación, xustificación da puntuación destes criterios a fin de poder xustificar a

nota obtida, e que se lles remitiu a aquel informe. Considera que os termos aceptable,
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bo,  moi  bo  e  excelente,  necesitan  unha  xustificación  en  base  aos  méritos  que  o

produto ofrece.

Finalmente  desenvolven  que  MEDICAL  debería   ter  maior  puntuación  nos

seguintes criterios de valoración:

1)  O  mecanismo  de  seguridade  é  seguro  durante  o  mal  uso  previsible

(seguridade do dispositivo durante o uso previsto e o mal uso razoable previsible)

2) A activación do mecanismo de seguridade pode realizarse cunha soa man e

permitindo que as mans do usuario estea sempre por detrás do punzante

3)  Facilidade  de  activación  do  mecanismo  de  seguridade,  non  precisa

manipulacións importantes do propio material.

4) Ausencia de ftalatos e PVC.

5) Comodidade para o paciente: tamaño reducido e ergonómico, sen arestas,

que non exerza presión sobre a pel.

6) O uso do dispositivo non modifica a forma de realizar a técnica.

7) Ausencia de efectos adversos derivados do uso da agulla durante a picada

(dor, hematoma)

Sétimo.-  O  informe  do  órgano  de  contratación  comeza  aludindo  a  que  a

empresa en ningún momento anunciou a interposición do presente recurso especial,

tal  e  como  se  recolle  no  artigo  44  do  TRLCSP,  aplicable  neste  caso  xa  que  o

expediente se iniciou antes da entrada en vigor da Lei 9/2017.

Entrando  na cuestión  da valoración  dispón  que o  obxecto  do expediente  de

contratación é a adquisición de produtos punzantes con dispositivos de seguridade

para  previr  e  protexer  aos  traballadores  do  Servizo  Galego  de  Saúde  fronte  aos

accidentes de orixe biolóxica que se poidan producir ao manipular produtos punzantes

que están en contacto con fluídos ou sangue dos pacientes e que poden orixinar

enfermidades aos profesionais que os manipulan no ámbito hospitalario e sanitario,

favorecendo desta maneira a seguridade e a saúde dos mesmos (por exemplo evitar

contaxios de VIH ou das hepatites).
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Explica que coa licitación do Lote 11, obxecto do presente recurso, o que se

quere adquirir é unha agulla de fístula fenestrada e non fenestrada con dispositivo de

seguridade e cuxas características e funcións coas seguintes características, que se

consideran  importantes  á  hora  de  explicar  a  valoración  da  oferta  en  relación  aos

criterios de adxudicación establecidos nos pregos.

Tamén recolle que:

A hemodiálise  é  unha  técnica  extracorpórea  mediante  a  cal,  a  través  dun

acceso vascular (fístula arteriovenosa), extráese o sangue do paciente conducíndoa

cara a un filtro cunha membrana semi-permeable chamado dializador, o cal ten un

funcionamento similar ao dun riñon, eliminando os elementos tóxicos e a auga en

exceso do corpo, proceso controlado por medio dunha máquina de hemodiálisis.

Unha  fístula  arteriovenosa  é  un  acceso  permanente  creado  unindo

cirúrxicamente unha arteria a unha vea, a conexión entre unha arteria e unha vea

pódese  facer  utilizando  vasos  sanguíneos  ou  unha  ponte  sintética.  Pode  resistir

puncións repetitivas e tamén fornece excelentes taxas de fluxo sanguíneo co que é un

acceso idóneo para as técnicas de hemodiálise.

As agullas para fístulas están indicadas única e exclusivamente para a súa

utilización en procedementos de hemodiálise e plasmaféresis e constitúen o punto de

ligazón entre o paciente e o circuíto extracorpóreo conectado a unha máquina de

hemodiálise.

Teñen as seguintes características:

-  Adoitan  ser  xiratorias  para  facilitar  a  súa  manipulación  e

inserción na fístula arteriovenosa.

-  Fenestradas  (cun  orificio  na  base  da  agulla)  ou  non

fenestradas para permitir fluxos de sangue adecuados para a técnica

de hemodiálise.

-  Alargadeira  e  pinza  para  interromper  o  fluxo  de  sangue  a

vontade.

As agullas de fístula permanecen dentro do paciente durante todo o tempo que

se necesite para realizar a técnica de hemodiálise.

Tamén afirma que á vista do obxecto do expediente e da natureza do produto

que se quere adquirir establecéronse uns criterios de valoración encamiñados a elixir

un bo dispositivo, xa que todos os produtos existentes non resultan igual de eficaces e
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seguros  e  que  ademais  do  propio  mecanismo  de  seguridade  interveñen  outros

factores por exemplo, a facilidade de manipulación do dispositivo ou a técnica que

emprega o sanitario.

Logo desenvolve a súa explicación, como seguidamente explicaremos. Engaden

tamén cadros sobre a concreta valoración á recorrente.

Oitavo.-  BAXTER,  nas  alegacións  presentadas,  solicita  que  se  confirme  a

exclusión  de  MEDICAL  porque  ao  aceptar  os  pregos,  asumiron  os  criterios  e

elementos de valoración que xa expoñían nos mesmos, así como que o recurso choca

frontalmente  coa  realidade  da  valoración  efectuada,  por  canto  que,  no  relativo  ao

criterio  de Calidade Técnica do produto  e  do Dispositivo  de Seguridade,  o  comité

explicita  e avalía ata un total  de dez elementos de xuízo,  agrupados nos distintos

subcriterios enunciados e no criterio Proba de Produto, ata seis elementos de xuízo,

circunstancia que, para BAXTER, desmonta completamente a tese da recorrente de

que  a  valoración  levouse  a  cabo  baixo  un prisma de  discrecionalidade  e  falta  de

transparencia. 

Noveno.- Como vimos, o informe do órgano de contratación comeza aludindo a

que a  empresa  en ningún momento  anunciou  a  interposición do  presente  recurso

especial. Alude a que así se recolle no artigo 44 do TRLCSP, do que se defende a súa

aplicabilidade neste caso porque o expediente se iniciara antes da entrada en vigor da

Lei 9/2017.

Como dixemos na resolución 1/2018 do TACGAL: i) é doutrina consolidada dos

Tribunais  de  recursos  contractuais  que  a  propia  falta  de  presentación  do  anuncio

previo  non  é  motivo  de  inadmisión  do  recurso  (por  todas,  resolución  do  Tribunal

administrativo de recursos contractuais da Junta de Andalucía 68/2016 e resolución do

TACRC 27/2011) e ii) dito anuncio previo xa non é obrigatorio dende a entrada en vigor

da LCSP, que eliminou a esixencia da súa presentación, e esta lei é a que rexe na

tramitación deste recurso, segundo a súa Disposición Transitoria Primeira LCSP.

Décimo.-  A Mesa de Contratación,  na súa reunión de 20 de marzo de 2018

acordou excluír do procedemento de contratación a oferta de B.BRAUN MEDICAL S.A

(MEDICAL,  en adiante)  ao lote  11  por  non  superar  a  puntuación  mínima de  22,5

puntos nos criterios non avaliables de forma automática exixida no apartado 11 da

follas de especificacións (carátula).
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Como  é  sobradamente  coñecido,  os  pregos  de  cláusulas  administrativas

particulares (PCAP) e de prescricións técnicas (PPT) conteñen os pactos e condicións

que determina os dereitos e obrigacións das partes, constituíndo a lei do contrato. En

verbas do Tribunal Supremo os pregos de condicións constitúen “lex contractus” con

forza  vinculante  para  os  licitadores  que  toman  parte  na  licitación  e  o  órgano

convocante. A presentación da proposición implica o coñecemento e aceptación das

condicións  e  requisitos  establecidos  nos  pregos  de  cláusulas  administrativas  e  de

prescricións técnicas

En  virtude  disto,  os  licitadores  deben  cumprir  as  condicións  previamente

establecidas nos pregos e caso de non facelo poden ser excluídos da licitación. 

No caso que nos ocupa o Anexo VII do PCAP recollía:

Metodología  de  evaluación,  calidad  técnica  y  prueba  de  producto  de  la

contratación por procedimiento abierto, del suministro sucesivo de jeringas y material

de punción con dispositivo de seguridad, con destino a las estructuras de gestión

integrada del Servicio Gallego de Salud

Para la realización de la evaluación de los criterios no valorables de

forma automática relativos a este expediente, se procederá de la siguientes

forma:

1. La evaluación de la calidad técnica del producto y del dispositivo de

seguridad será realizada por los profesionales sanitarios que forman parte del

Grupo Técnico de este expediente.

2. La evaluación de la prueba de producto se realizará por 7 grupos de

valoración constituidos por profesionales sanitarios, uno por cada Estructura

de Gestión Integrada del Servicio Gallego de Salud.

Cada  producto  será  evaluado  por  3  grupos  de  los  anteriormente

citados.

La puntuación final resultante en cada criterio corresponderá a la media

aritmética de los valores obtenidos.

En función de los subcriterios que se vayan a valorar dentro de cada

criterio, se establecen diferentes metodologías de evaluación:
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1. Subcriterios evaluables en la práctica clínica y que corresponden a

juicios de valor.

Con el  fin  de conocer el  grado de conformidad del  encuestado con

respecto al criterio analizado, se utilizará una escala de Likert de 5 niveles: no

aceptable como mejora, aceptable, bueno, muy bueno y excelente. Para cada

ítem y nivel se establece una puntuación de 0%, 25%, 50%, 75% y 100% de

la puntuación máxima del ítem, respectivamente.

Polo tanto,  esas determinacións de valoración forman parte desas condicións

que  o  recorrente  aceptou,  como  “lex  contractus”  ao  presentarse  á  licitación,  sen

impugnalo.

Por outra banda, no informe técnico sobre os criterios non avaliables de forma

automática  expresa  seguir  os  pregos  cando  indica  que  se  valoraron  as  ofertas

admitidas para cada lote,  previa comprobación do cumprimento das características

técnicas  de obrigado cumprimento  establecidas  no PPT,  conforme aos criterios  de

calidade técnica do produto previstos no apartado 11.1.1) da folla de especificacións

do Prego Modelo de Cláusulas Administrativas, e que foron avaliados os produtos de

acordo á metodoloxía que se recolle no Anexo VII do citado prego.

Engade que os criterios de valoración no automáticos para a oferta técnica eran

hasta 45 puntos repartidos en dous apartados: 

1. Calidade técnica do produto e do dispositivo de seguridade (A): ate

21 puntos

2. Proba de produto (B):  ate 24 puntos, recollendo que a puntuación

obtida neste apartado, de acordo con Anexo VII de Metodoloxía de proba de

produto é o resultado da media das puntuacións de tres grupos avaliadores.

Como é incontrovertido,  as ofertas deberán alcanzar o limiar  mínimo de 22,5

puntos para continuar el proceso selectivo.

Se, nese informe, acudimos á parte de valoración do lote 10 observamos que

tiveron en conta  unha multiplicidade de aspectos,  polo  que unido a  que,  segundo

vimos,  a avaliación da proba de produto se realizou por 7 grupos constituídos por

profesionais sanitarios, de forma que cada produto foi avaliado por 3 grupos destes,

pódese observar unha avaliación axeitada. Lembremos que, dentro desas condicións
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de licitación aceptadas,  estaba ademais a utilización dunha escala de  Likert  de 5

niveis: non aceptable como mellora, aceptable, bo, moi bo e excelente, de forma que

para cada  ítem e nivel establecíase unha puntuación de 0%, 25%, 50%, 75% e 100%

da puntuación máxima do ítem, respectivamente.

Todo  isto  determina  as  puntuación  dadas  no  Informe  técnico  derivasen  dun

proceso  de  valoración  pormenorizado,  onde  se  explicaron  os  aspectos  aos  que

atenderon, sendo estes múltiples, unido á escala utilizada, e todo isto trasladado para

o coñecemento dos licitadores, de maneira que este Tribunal non entende acollibles as

alegacións vertidas pola recorrente de falta de xustificación.

Undécimo.- De  especial  interese  para  este  caso  ten  a  Resolución  TACRC

854/2017  pola  súa  similitude  de  axuizamento  co  noso  caso.  Impugnábase  unha

exclusión  nunha  licitación  do  Servizo  Galego  de  Saúde  (derivado  do  momento

temporal previo á posta en funcionamento deste TACGAL) precisamente referida a

subministración  sucesiva  de  xiringas  e  material  de  seguridade,  con  destino  ás

Estruturas de  Xestión Integrada do  Servizo  Galego de  Saúde. As similitudes non

rematan  aí  pois  os  recorrentes  dese  caso  e  o  que  nos  ocupa  tiñan  direccións

impugnatorias asimilables fronte unha mesma dinámica de valoración e exclusión por

non chegar ao limiar  mínimo. Pois  ben,  o TACRC fai  as seguintes consideracións,

tamén exportables para este suposto:

El recurso se dirige contra la valoración de los criterios cuya apreciación queda

sujeta a un juicio de valor, habiendo sido excluido el recurrente por no alcanzar el

umbral mínimo. Los argumentos que esgrime son de dos órdenes:

a.  Argumentos  técnicos.  Considera  en  suma que  su  producto  merecía  una

mayor puntuación técnica que le hubiera permitido superar el umbral de 22 puntos.

Sin embargo, la cuestión así planteada, teniendo en cuenta el método de valoración

de  “prueba  de  producto”,  en  mérito  a  la  cual  diversos  grupos  de  profesionales

pertenecientes  a  los servicios que  van  a usar  el  suministro,  prueba y  evalúan  el

productos, debe ser resuelta sobre el principio de discrecionalidad técnica del órgano

de contratación. Como es sabido, el Tribunal debe respetar los resultados de dicha

valoración. Asimismo, por lo que se refiere a los informes técnicos en que se basa la

evaluación de los criterios dependientes de un juicio de valor, también es doctrina

reiterada de este Tribunal (por todas resolución nº 456/2015 y las que en ella se citan,

que:  “…para decidir  y  resolver  el  recurso,  al  tratarse de una cuestión puramente

técnica,  el  contenido  del  Informe  técnico  evacuado  en  el  procedimiento,  y  que

posteriormente sirve de base al órgano resolutorio, la solución a esa cuestión se tiene

que  decidir  de  acuerdo  con  criterios  técnicos,  que  no  pueden  ser  otros  que  los
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contenidos en el Informe técnico, y en cuya materia por razones obvias, al no estar

ante una cuestión propiamente jurídica, ya afecte a normas de competencia o de

procedimiento,  este  Tribunal  no  tiene  competencia  material  para  decidir  con  un

criterio propio, que no sea el ofrecido por el órgano técnico ya citado. Sin que en el

contenido del Informe técnico, y a la postre, en la resolución recurrida, se aprecie

error material, ni arbitrariedad o discriminación”.

b. Por lo que a la falta de motivación del informe técnico, no puede ser admitida

la alegación. El informe técnico incluye la puntuación de los subcriterios, y el anexo

VIII del PCAP contiene la metodología de valoración. Ésta consiste, en los criterios

indicados  en  los  antecedentes,  en  una  evaluación  de  prueba  realizada  por  tres

grupos de valoración constituidas por profesionales sanitarios. Es decir, el informe de

valoración  técnica  ofrece  la  media  aritmética  de  los  valores  obtenidos  en  esas

valoraciones de los grupos. Se indica en el pliego que se utilizará la escala de Likert y

se  especifican  los  tramos.  Así  las  cosas,  y,  tal  y  como  señala  el  órgano  de

contratación, no habiendo sido recurridos los pliegos, no puede atribuirse al informe

técnico  falta  de  motivación,  puesto  que,  de  acuerdo  con  el  pliego,  se  tiene

conocimiento que la motivación consiste en la media de la puntuación que otorgan los

grupos de trabajo y la participación en la licitación supone la aceptación incondicional

de los pliegos, artículo 145 TRLCSP.

A recente Sentenza do Tribunal Xeral da Unión Europea de 1 de febreiro de

2018, asunto T-477/15, reforza o dito por canto considera que non se pode esixir á

entidade  adxudicadora  que  comunique  a  un  licitador  seleccionado,  ademais  dos

motivos polos que rexeitou a súa oferta, un resumo detallado de como se tivo en conta

cada detalle da súa oferta ao avaliala e unha análise comparativa minuciosa da súa

oferta  en  relación  á  oferta  da  adxudicataria.  Engade  ademais  que  un  comité  de

avaliación debe poder ter certa marxe de manobra para levar a cabo a súa tarefa e ,

sen  modificar  os  criterios  de  adxudicación  do  contrato  establecidos  no  prego  de

condicións ou o anuncio de licitación,  estruturar  o seu propio traballo  de exame e

análise  das  ofertas  presentadas  (con  cita  á  sentenza  do  4  de  outubro  de  2012,

Evropaïki  Dynamiki/Comisión, asunto  C-629 / 11 P, non publicado,  EU:  C: 2012: 617,

parágrafo 21).

Dito o anterior, as cuestións concretas nas que entra o recurso manifestando que

merecía unha mellor valoración, estarían dentro da discrecionalidade técnica, sen que

se aporten elementos que poidan facer entender que se excedeu da mesma, que se

incorreu  en  arbitrariedade  ou  outra  institución  invalidante  a  efectos  da  dimensión

revisora ate a que pode chegar este Tribunal.
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Así, o informe remitido polo órgano de contratación fai desbotar a arbitrariedade

cando se explica que:

Explica que os subcriterios que se utilizaron para realizar a valoración son os

recomendados na Nota Técnica de Protección 875 editada polo Instituto Nacional de

Hixiene  no  Traballo  (Risco  biolóxico:  metodoloxía  para  a  avaliación  de  equipos

cortopunzantes con dispositivo de seguridade) que serven de orientación para avaliar

o grao de seguridade que ofrecen os produtos que se presentaron á licitación do

presente expediente tendo en conta de maneira especial a seguridade intrínseca do

dispositivo de seguridade. 

A  maiores,  dos  45  puntos  máximos  para  a  valoración  do  criterio  non

automáticos  ou  subxectivos,  32  puntos  están  directamente  relacionados  co

comportamento do mecanismo de seguridade do produto ofertado. De feito, os ítems

que valoran a eficacia do dispositivo de seguridade en si mesmo e na práctica clínica

son parámetros de SE/NON (excepto un) e corresponden a unha pregunta concreta

deixando escasa marxe á interpretación ou preferencia do profesional que valore o

produto.

Engade  tal  informe  que  en  canto  aos  subcriterios  nos  que  a  metodoloxía

empregada para valoralos susténtase nun xuízo de valor,  emitido tras a proba de

produto, son os relativos a aqueles aspectos que van enfocados a avaliar como se

comporta o produto, no seu uso clínico habitual do produto, teña o produto sistema de

seguridade ou non, respectando os procedementos de traballo e a idiosincrasia de

cada centro, así como que a puntuación deriva da media aritmética das puntuacións

outorgadas por cada grupo avaliador aplicando unha escala de Likert de cinco niveles

de resposta.

Finaliza alega que están ben detallados os subcriterios que se ían valorar e a

puntuación máxima que corresponde a cada un, polo que se coñece perfectamente

que é o que se valorou e cales son os bondades ou deficiencias dos produto a criterio

dos grupos de valoración.

A maiores, se aportan cadros sobre a valoración do recorrente que confirman a

exclusión de arbitrariedade.

Como recolle, por citar unha, a resolución 91/2017 do Tribunal Administrativo de

Recursos Contractuais de Castela e León, TARCCYL:

La doctrina de la discrecionalidad técnica se ha acogido plenamente por los

Tribunales Administrativos  de Recursos  Contractuales  (a  título  de ejemplo,  puede
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citarse las Resoluciones 18/2013, de 11 de abril, 6/2014, de 16 de enero, 81/2014, de

20 de noviembre, 61/2015, de 24 de julio, del Tribunal Administrativo de Recursos

Contractuales  de  Castilla  y  León,  la  Resolución  197/2013,  de  29  de  mayo,  del

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, o la Resolución 118/2013,

de 8 de octubre, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de

Andalucía). Ello supone que, al tratarse de aspectos que se evalúan con criterios

estrictamente técnicos, el Tribunal no puede corregirlos aplicando criterios jurídicos,

sin  perjuicio  de  que  puedan  ser  objeto  de  análisis  cuestiones  como  las  antes

apuntadas (aspectos formales de la valoración -como las normas de competencia o

de procedimiento, por ejemplo-; que en la valoración no se hayan aplicado criterios

arbitrarios o discriminatorios; o que se haya incurrido en omisión o error material al

efectuarla).  Fuera  de estos aspectos,  el  Tribunal  debe respetar  los resultados de

dicha valoración. 

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

sesión celebrada no día da data,  RESOLVE:

1.-  Desestimar  o  recurso  interposto  por  B.BRAUN  MEDICAL S.A contra  a

exclusión da súa oferta  ao Lote  11,  na licitación do Servizo  Galego de Saúde  da

subministración sucesiva de material de punción con dispositivo de seguridade con

destino ás Estruturas de Xestión Integrada do Servizo Galego de Saúde (expediente

MI-SER1-17-019).

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 del Tribunal Superior  de Xustiza de Galicia,  no prazo de

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

Páxina 13 de 13

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

