INFORME D'EXCLUSIVITAT

Al'any 2016 COM2002, S.L.U (coneguda també i a partir d'ara com a Nexica), empresa
d'externalització d'infraestructura tecnologica integral, serveis al núvol i solucions de
seguretat i gestió de sistemes, va aconseguir, en concurs públic, l'adjudicació del Consorci
de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a la prestació de serveis de
processament de dades. Va estar atorgada per valor d'l,34 M€ per als següents quatre
anys ampliables a 2 addicionals i on es prestara servei fins que es realitzi i es falli un nou
concurs públic.
L'impmi de l'adjudicació és d'un mínim d'l,34 M€, un impmi inferior al pressupost base
de licitació que el CSUC s'havia plantejat i que li ha suposat un estalvi de més del 30%.
L'acord permetra en l'actualitat proporcionar servei a sis institucions. (Universitat de
Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Lleida, Universitat de Girona,
Universitat Rovira i Virgili i Universitat Oberta de Catalunya) i al propi Consorci, encara
que es poden sumar altres universitats i centres d'investigació associats. Nexica proveira
al CSUC amb el seu centre de processament de dades a través d'infraestructura i
platafonna cloud, allotjament, connectivitat i xarxes.
El CSUC s'havia marcat l'objectiu "d'optimitzar serveis i disposar de supmi a
infraestructures virtuals i models de pagament per ús per afavorir l'estalvi en
infraestructura", explica el seu director general, Miquel Puig. Nexica ens proporciona una
oferta molt avantatjosa en serveis essencials com servidors i emmagatzematge de dades,
que representa un estalvi d'un 50% respecte al nostre preu objectiu", detalla Puig.
Nexica disposa de connexió al Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) cosa que el
posa en una situació inunillorable per aferir els seus serveis a institucions com l'IL3.
Nexica, que es va incorporar al CATNIX l'any 2003, fomia pati del grup Econocom i
proporciona solucions segures en núvol, serveis gestionats i externalització TI. Ofereix
núvol públic, privat o híbrid, administrant sistemes i desplegant també equips a les
instal · lacions del client.
IL3 disposa d'una infraestructura de servidors distribuida en 3 centres de dades, tots
coordinats per la Universitat de Barcelona.
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Aquests centres son:

Aixo fa que els dispositius, accions en ells i per la coordinació i accés dels tecnics
encarregats s'hagi de realitzar de manera conjunta i unificada pels millors interessos i
protecció de les dades.
Per aquesta raó, Nexica ofereix aquest servei i com adjudicatari del contracte del CSUC
dins el conesponent concurs públic, disposa del servei de tecnic imprescindible en
l'execució del manteniment i ajust de les maquines i serveis en condicions avantatjoses
a nivell economic i necessaries a nivell tecnic.
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