INFORMA
Examinada la informació corresponent als sobres 2A i 2B de la proposta presentada
per l’empresa 3Ktec Serveis Integrals de la informació i la comunicació SL i referents a
la licitació del Contracte de servei per la prestació d'assistència tècnica
informàtica i manteniment dels sistemes informàtics de l'Ajuntament de Navàs
(EG 1036/2016) es valora el següent seguint els punts del Plec de Clàusules
Tècniques:
I) Sobre 2A: Documentació valorada segons criteris de judici de valor:
a) Experiència en organismes públics (Punt 44): 4 punts.
b) Experiència de gestió, manteniment i programació en programari específic
en entorns virtualitzats Proxmox (Punt 45): 4 punts.
c) Experiència de instal·lació, gestió, manteniment i programació en equips de
telefonia IP (Punt 46): 4 punts.
S’ han valorat els apartats anteriors degut a que l’empresa 3Ktec, ha prestat el servei
de manteniment informàtic a l’Ajuntament de Navàs des de l’any 2008.
e) Experiència en entorns de programació web (Punt 47): 0 punts
f) Experiència en entorns de programació mòbil (Punt 48): 0 punts.
No s’ha pogut evaluar degut a que l’empresa no ha presentat cap justificant per poder
valorar l’oferta presentada.
g) Els licitadors podran oferir propostes que suposin una millora addicional
assumida per l'empresa i sense cost per l'Ajuntament (Punt 49): 2 punts
En aquest punt es valora la millora de l'allotjament web i del relay del correu, tot i que
en aquest últim es diu que s’ofereix per un termini de 6 mesos i per un altre cantó és
parla d’un any. Tanmateix la millora del sistema Proxmox no s’ha tingut en compte ja
que es considera que el que proposa l’empresa ja està inclòs en els treballs de
manteniment objecte d’aquest contracte.
h) Proposta del programa de treball (Punt 50): 2 punt
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En JOSEP CAROL I COLS, Enginyer Tècnic Informàtic, que ocupa lloc d’Auxiliar
Administratiu a l’Ajuntament de Navàs, a requeriment de la Secretaria-Intervenció i
com a membre de la mesa de contractació:

El document presentat no es pot considerà com a tal una proposta de treball com a tal,
però si que indica algunes accions a dur a terme per part de l’empresa a la posada en
marxa del contracte.
Total de punts sobre 2A: 16 punts
II) Sobre 2B: Proposta Econòmica:
a) Baixa del preu de licitació (punt 40): 0 punts.
b) Oferir el preu més baix de contracte (Punt 41): 0 punts
L’empresa ha ofert el preu marcat en les bases sense realitzar cap rebaixa al preu de
licitació, per tant no s’obté puntuació en els dos punts anteriors.
c) Compromís de posar en marxa el sistema de seguiment d'incidències descrit
en la clàusula 4.5 del plec de clàusules (Punt 42): 0 punts.
d) Compromís de posar en marxa un servei "hot-line" d'assistència tècnica en
programari bàsic (Punt 43): 0 punts
Segons informa l’empresa ja estan en funcionament els dos punts anteriors per tant
s’enten que no és una millora i no es pot puntuar.
Al mateix temps l’empresa informe de posar en funcionament un sistema de control
remot de pagament però no n’informe del cost del mateix per tant no es pot valorar el
mateix.

Un cop examinats els dos sobres es conclou que l’oferta presentada per l’empresa
3Ktec Serveis Integrals de la informació i la comunicació SL i vist l’informat
anteriorment li correspon una puntuació de la suma del sobre 2A i 2B un total de 16
punts.
Això és tot el que cal informar, sense perjudici de les decisions que pugui prendre la
mesa de contractació.
Navàs. Document signat electrònicament al marge
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Total de punts del sobre 2B: 0 punts.

