
NOTA  ACLARIDORA SOBRE EL 

PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  (EN  ENDAVANT  PPT)  DE
SUBMINISTRAMENT,  INSTAL·LACIÓ  D’EQUIPS  I  SISTEMES,  I
MANTENIMENT,  PEL CONTROL D’ACCÉS  AUTOMATITZAT DE  VEHICLES
ALS  APARCAMENTS  SOTERRATS  DE  LA  SAM  A  MANACOR  I  A  PORTO
CRISTO

El subministrament del cablejat 

Punt 5. Prestacions i característiques relatives al subministrament i instal·lació dels equips i sistemes
del. A l’apartat 8) s’indica textualment:

“8) La solució proposada haurà de garantir el subministrament de totes aquelles funcions i serveis
que siguin necessaris per al correcte funcionament de la instal·lació (cablejat, canalitzacions, etc).”

En el punt 6. Elements inclosos i exclosos del PPT s’indica que “L’empresa adjudicatària indicarà
el material necessari pel cablejat i la SAM realitzarà la col·locació.” 

Ambdues prescripcions pareixen  en contradicció. No és així. La SAM subministrarà i col·locarà el
cablejat. El que ha de fer l’empresa adjudicatària és indicar el tipus de cable que garantirà el correcte
funcionament dels aparells.

Les llicències de pagament pel funcionament

Dins l’apartat  6. Elements inclosos i exclosos, s’indica: “L’equipament i elements a instal·lar no
hauran d’incorporar llicències de pagament pel seu funcionament ni en mode local, ni en mode
remot. És a dir, en cap cas, l’equipament ha de dependre de llicències pel seu funcionament gestiona-
des exteriorment ni sotmeses a pagament.”

Aquest punt es refereix a que l’adjudicatari no pot cobrar cànons a la SAM pel funcionament dels
equips durant la seva vida útil. Les despeses de telecomunicacions per gestionar els equips aniran a
compte de la SAM.

Manacor, 20 de març de 2018

El gerent de la SAM

Francesc Grimalt Vigo
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