7 . INFORME DA XUNTA DE GOBERNO DO CONCELLO DE TOMIÑO DE DATA 28
DE MAIO DE 2018 LICITACION POSTOS DA PRAZA DE ABASTOS DE GOIAN

A Lei 9/2017 de contratos no Sector Publico establece como a regra xeral que a
presentación das ofertas na licitación será mediante medios electrónicos, regra que
só cede ante os casos tasados previstos na disposición adicional décimo quinta da Lei
9/2017, debendo en calquera caso xustificarse a excepción de forma expresa, ao
esixirse que “os órganos de contratación indicarán nun informe específico as razóns
polas que se considerou necesario utilizar medios distintos dos electrónicos.”
A Disposición adicional décimo quinta dedícase ás normas relativas aos medios de
comunicación utilizables nos procedementos de contratación.
Notificación electrónica En primeiro lugar, refírese ás posibilidades de notificación
electrónica, establecendo dous sistemas: notificación á dirección electrónica habilitada
ou mediante comparecencia electrónica. Establece unha serie de especialidades
relativas ao cómputo de prazos de notificación. Se a notificación é por comparecencia
electrónica o prazo computa desde a data do envío ou do aviso de notificación sempre
que se publicou no mesmo día no perfil do contratante. Para o resto de supostos os
prazos computaranse desde a recepción da notificación polo interesado. Establece
como excepción da necesidade de publicación compaxina no perfil os supostos de
notificacións no marco de procedementos de recurso especial cando a notificación
practícana os tribunais de recurso especia, que deberán abandonar o correo lectrónico
como medio oficioso de comunicación. Nestes casos o prazo computa desde o envío
ou a data de aviso.
Pero o relevante da disposición atópase no seu apartado dous que obriga a que todas
as notificacións e comunicacións en calquera procedemento de contratación sexan
electrónicas, posibilitando a comunicación oral para comunicacións distintas das
relativas aos elementos esenciais dun procedemento de contratación, sempre que o
contido da comunicación oral estea suficientemente documentado.
Colateralmente, atopámonos coa determinación dun concepto xurídico indeterminado
pola vía de disposición adicional como é o concepto de “elemento esencial”.
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Defínese como elementos esenciais dun procedemento de contratación inclúen: os
pregos da contratación, as solicitudes de participación e as ofertas.
En

particular,

as

comunicacións

orais

cos

licitadores

que

poidan

incidir

substancialmente no contido e a avaliación das ofertas estarán documentadas de
modo suficiente e a través dos medios adecuados, tales como os arquivos ou resumos
escritos ou sonoros dos principais elementos da comunicación
Presentación de ofertas en formato electrónico
A presentación de ofertas e solicitudes detállase no apartado 3 da disposición adicional
décimo quinta.
Nela obrígase a que a súa presentación realícese utilizando medios electrónicos,
salvo nos seguintes casos en que a presentación é potestativa:
a) Cando, debido ao carácter especializado da contratación, o uso de medios
electrónicos requiriría ferramentas, dispositivos ou formatos de arquivo específicos que
non están en xeral dispoñibles ou non aceptan os programas xeralmente dispoñibles.
b) Cando as aplicacións que soportan formatos de arquivo adecuados para a
descrición das ofertas utilizan formatos de arquivo que non poden ser procesados por
outros programas abertos ou xeralmente dispoñibles ou están suxeitas a un réxime de
licenzas de uso privativo e o órgano de contratación non poida ofrecelas para a súa
descarga ou utilización a distancia.
c)

Cando

a

utilización

de medios

electrónicos

requira

equipos

ofimáticos

especializados dos que non dispoñen xeralmente os órganos de contratación.
d) Cando os pregos da contratación requiran a presentación de modelos físicos ou a
escala que non poden ser transmitidos utilizando medios electrónicos.
Fóra destes casos ( numerus clausus) e sen posibilidade de apertura ou interpretación
ampla a presentación debe ser obligadamente en formato electrónico.
No suposto da presente licitación postos 1, 3 e 4 da praza de abastos de Goian esta
XUNTA DE GOBERNO órgano a quen lle corresponde a citada contratación entende
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e asi acórdao que se dá o suposto recolleito no apartado

C )da citada disposición

dado que este Concello carece aínda de medios que permitan levar a cabo a licitación
electrónica, facendo custar que a Xunta de Galicia esta pendente de desenvolver a
súa correspondente plataforma electrónica de licitación , sendo a esta a a que no
seu momento se adhiera

este concello facendo constar por outra banda que o

Concello de Tomiño desde hai anos utiliza a plataforma de contratación autonómica
sendo esta ,insístese .a que se utilizará unha vez póñase en funcionamento pola
Xunta de Galicia a licitacion electronica
As vista de todo o anterior , esta XUNTA DE GONERNO E POR UNANIMIDADADE
ACORDA
Aprobar o correspondente pliego de condicions económico admnistrativo e de
prescipicions tecnicas que rexirá na licitada licitación (postos 1,3 e 4 da Praza de
Aabstos de Goian na que se prescinde los medios electronicos aos que refírese a lei
9/2017 de contratos do sector publico ao carecer o Concello de medios técnicos ao
efecto e segun informe deste organo de contratación que obra nesta acta e no
expediente correspondente.
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