En relació a l’expedient de contractació 1251/2017 del servei de manteniment i
monitorització de la xarxa wimax municipal i de la seva electrònica de xarxa.
Les empreses que s’han presentat són:
-

ANCONNECT, 05 SL
TELNET SISTEMAS 2008, SL

El pressupost màxim de licitació és de 22.314€ iva exclòs per al termini de 2 anys, i les
ofertes econòmiques que han presentat les empreses són:
-

ANCONNECT, 05 SL = 21.966,96€ iva exclòs
TELNET SISTEMAS 2008, SL = 14.325,00€ iva exclòs

Un cop comprovada la documentació, la Mesa de contractació per unanimitat dels
seus membres consideren que l’oferta presentada per l’empresa TELNET SISTEMAS
2008, SL, pot considerar-se anormal o desproporcionada de conformitat amb allò que
preveu l’article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Per
tant, acorden requerir a l’empresa TELNET SISTEMAS 2008, SL per a què en el
termini de 3 dies hàbils presenti davant del registre general d’entrada de l’Ajuntament
de Cunit, escrit aclaridor sobre la viabilitat de l’oferta i justificació del preu presentat
amb el seu desglossament corresponent al 2017 (d’abril a desembre), 2018 i 2019 (de
gener a març).
A data 21 d’abril de 2017, l’empresa TELNET SISTEMAS 2008, SL ha presentat escrit
on aclareix la viabilitat de l’oferta i la justificació del preu presentat, amb el
desglossament corresponent.
En base a la justificació de l’oferta amb valors anormals o desproporcionats, exposada
en l’apartat anterior de l’empresa TELNET SISTEMAS 08 SL, es poden establir les
següents valoracions i conclusions:
1.- Respecte a la justificació aportada per l’empresa TELNET, la causa de l’estalvi que
li permet el procediment d’execució del contracte i les condicions excepcionalment
favorables de que disposa per a executar la prestació les estableix de que l’empresa
disposa d’una plataforma de manteniment integrada automatitzada per un sistema de
monitorització, manteniment de xarxes i un sistema de gestió de manteniment, que són
totalment operatius i en producció, que permeten estalviar els costos d’instal·lació i
formació del personal.
2.- Vull fer constar els següents aspectes:
-

S’entén que el software The Dude, acompleix amb totes les mesures de
seguretat i xifratge que són adients amb el grau de seguretat i complexitat de la
nostra infraestructura.
El mateix The Dude, serà instal·lat als servidors del concessionari sempre
sense perjudici del punt anterior sobre el grau de seguretat.
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INFORME DE LES OFERTES PER A LA CONTRACTACIÓ PER AL SERVEI DE
MANTENIMENT I MONITORITZACIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL I DE LA SEVA
ELECTRÒNICA DE XARXA.

-

Que el sistema de monitorització generarà de manera directa i automàtica els
tickets de manteniment, tot interconnectant per part del concessionari (donat
que proveeix de tots dos sistemes) de manera automàtica la generació del
tickets que se'n derivin de les alertes. Això vol dir que el sistema The
Dude alertarà i generarà conseqüentment un ticket al sistema de ticketing
sense que l'Ajuntament l'hagi d'obrir.

Per la qual cosa, i havent estudiat la documentació aportada, es considera pel qui
subscriu aquest informe que l’empresa TELNET SISTEMAS 2008 SL, pot portar a
terme el servei de manteniment i monitorització de la xarxa municipal i de la seva
electrònica de xarxa, sense cap tipus de detriment en relació als plecs de clàusules
administratives i tècniques.
I perquè consti als efectes oportuns lliuro el present INFORME
Cunit, 19 de maig de 2017.
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