Subministrament i serveis associats d’equipaments
tallafocs per a la protecció perimetral de la xarxa de
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.

Avaluació de la proposta econòmica, automàtica i global

Sumari
Avaluació de la proposta econòmica, criteris automàtics i avaluació global sobre
el Subministrament i serveis associats d’equipaments tallafocs per a la
protecció perimetral de la xarxa de Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
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1. OBJECTE
Dins del procediment pel Subministrament i serveis associats d’equipaments
tallafocs per a la protecció perimetral de la xarxa de Barcelona de Serveis
Municipals S.A., el present document recull les valoracions de les propostes
econòmiques i de referències quina valoració depèn de fórmules automàtiques,
i també la valoració global obtinguda.

2. VALORACIO ECONÒMICA
Dins del procediment pel Subministrament i serveis associats d’equipaments
tallafocs per a la protecció perimetral de la xarxa de Barcelona de Serveis
Municipals S.A., el present punt recull les valoracions de la proposta econòmica
de l’únic licitador Telefónica Soluciones de Informàtica y Comunicacions de
España S.A.U.
La proposta econòmica presentada per l’únic licitador no supera el pressupost
total base de licitació, tot i que als preus unitaris s’ultrapassa per la qual cosa
es decideix aplicar el criteri d’homogeneïtzació de preus a cadascuna de les
partides, i amb un percentatge de descompte respecte al pressupost de licitació
equivalent al descompte total aplicat en la oferta.
Import,
IVA exclòs

Import,
IVA

Import,
IVA inclòs

Import pel subministrament de dos equips
tallafocs en Alta Disponibilitat (HA) i tots els
seus components.

54.999,68 €

11.549,93 €

66.549,61 €

Imports pels serveis d’enginyeria, instal·lació,
configuració, posada en servei, migració,
documentació, formació i direcció del projecte
del subministrament.

29.999,83 €

6.299,96 €

36.299,79 €

C. Import subscripcions software i mòduls de
seguretat.

59.999,66 €

12.599,93 €

72.599,59 €

D. Import servei de manteniment i suport preventiu
i correctiu 24x7 de l’equipament subministrat.

35.999,79 €

7.559,96 €

43.559,75 €

180.998,96 €

38.009,78 €

219.008,74 €

Concepte
A.

B.

Import total
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L’avaluació de la proposta econòmica de l’únic licitador, respecte a un màxim
de 35 punts, realitzada en base a la formula de càlcul automàtica, i que ha
donat com a resultat la següent puntuació:



TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y
COMUNICACIONES S.A.U.: 35,00 punts

3. VALORACIÓ ALTRES OFERTES CRITERIS AUTOMÀTICS
Dins del procediment pels Subministrament i serveis associats d’equipaments
tallafocs per a la protecció perimetral de la xarxa de Barcelona de Serveis
Municipals S.A., el present punt recull les valoracions de les propostes de altres
ofertes automàtiques.
Les propostes d’altres ofertes avaluables automàticament estan valorades
mitjançant l’aplicació de criteris automàtics sobre un total de 40 punts.
La valoració segons criteris automàtics es desglossa i detalla en dos apartats:
a) Proposta de millora, sense cost addicional per BSM, en nombre d’hores
de suport i helpdesk a utilitzar durant el contracte, per formació i per
l’adquisició de coneixements respecte al nou subministrament i
subscripcions de la plataforma tallafocs, així como respecte a serveis
addicionals de formació, capacitació i transferència de coneixements a
l’equip de BSM. Puntuació de 0 a 10 punts.
Les propostes es valoraran seguint la següent fórmula:

On:






2021

ti = hores de suport i helpdesk sense millora
tmin = hores de suport i helpdesk de l’oferta mínima
Pi = Puntuació final
Pmax = Puntuació màxima
L = hores de suport i helpdesk de l’oferta
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b) Proposta de millora sense cost addicional per BSM, respecte al nombre
d’actuacions sota demanda addicionals de 4 hores i fora d’horari a les
definides en el plec tècnic per a serveis professionals puntuals
d’ampliació, continuació o millora dels definits al plec tècnic, tasques
d’aprofitament dels recursos implantats i mesures pot-implementació de
posada en marxa i desplegament de la plataforma de seguretat tallafocs,
i per tal de millorar i optimitzar el rendiment de la mateixa. A utilitzar
durant el període del contracte. Puntuació de 0 a 10 punts.
Aquest apartat es valorarà en funció i d’acord amb les puntuacions
indicades en la taula següent:

Número d’Actuacions

Puntuació

1 actuació sota demanda addicional sense cost.

2 punts

2 actuacions sota demanda addicionals sense cost.

4 punts

3 actuacions sota demanda addicionals sense cost.

6 punts

4 actuacions sota demanda addicionals sense cost.

8 punts

5 actuacions sota demanda addicionals o més sense cost.

10 punts

c) Proposta de millora sense cost addicional per BSM, respecte al
subministrament addicional de parelles de connectors SFP+ 10G Palo
Alto i SFP+ 10G Aruba per interconnexions de nous serveis en el futur.
Puntuació de 0 a 10 punts.
Aquest apartat es valorarà en funció i d’acord amb les puntuacions
indicades en la taula següent:

Número de subministraments
1 SFP+ 10G Palo Alto i 1 SFP+ 10G Aruba

2021

Puntuació
2,5 punts
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2 SFP+ 10G Palo Alto i 1 SFP+ 10G Aruba

5 punts

3 SFP+ 10G Palo Alto i 1 SFP+ 10G Aruba

7,5 punts

4 SFP+ 10G Palo Alto i 1 SFP+ 10G Aruba

10 punts

d) Proposta de millora, sense cost addicional per BSM, del termini de
lliurament del subministrament. Puntuació de 0 a 10 punts.
Les propostes es valoraran seguint la següent fórmula:

On:






ti = dies de subministrament
tmin = dies de subministrament de l’oferta mínima
Pi = Puntuació final
Pmax = Puntuació màxima
L = temps màxim de subministrament de l’oferta

L’avaluació de les propostes d’altres criteris avaluables automàticament dels
diferents licitadors, en base un màxim de 40 punts, i que ha donat com a
resultat les següents puntuacions:



TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y
COMUNICACIONES S.A.U.: 18,00 punts

La valoració de la puntuació obtinguda en aquests apartats es detalla a la taula
següent:
2021
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NOM LICITADOR

TELEFONICA
SOLUCIONES DE
INFORMATICA Y
COMUNICACIONES
S.A.U.

a) Proposta de millora, sense cost addicional per BSM, en nombre d’hores
de suport i helpdesk a utilitzar durant el contracte, per formació i per
l’adquisició de coneixements respecte al nou subministrament i
subscripcions de la plataforma tallafocs, així como respecte a serveis
addicionals de formació, capacitació i transferència de coneixements a
l’equip de BSM.

0 hores

0,00

Puntuació a) – 10 punts
b) Proposta de millora sense cost addicional per BSM, respecte al nombre
d’actuacions sota demanda addicionals de 4 hores i fora d’horari a les
definides en el plec tècnic per a serveis professionals puntuals d’ampliació,
continuació o millores dels definits al plec tècnic, tasques d’aprofitament
dels recursos implantats i mesures pots-implementació de posada en
marxa i desplegament de la plataforma de seguretat tallafocs, i per tal de
millorar i optimitzar el rendiment de la mateixa. A utilitzar durant el
període del contracte.

4 actuacions

8,00

Puntuació b) – 10 punts
c) Proposta de millora sense cost addicional per BSM, respecte al
subministrament addicional de parelles de connectors SFP+ 10G Palo Alto i
SFP+ 10G Aruba per interconnexions de nous serveis en el futur.

0 subministrament
0,00

Puntuació c) – 10 punts
d) Proposta de millora, sense cost addicional per BSM, del termini de
lliurament del subministrament.

30 dies naturals

Puntuació d) – 10 punts

10,00

TOTAL PUNTUACIÓ

18,00

4. VALORACIO GLOBAL DE LES OFERTES
1.1. Resum de les valoracions totals
La següent taula recull la valoració global de la proposta tècnica, econòmica i
automàtica presentada per la empresa licitadora:

NOM LICITADOR
TELEFONICA SOLUCIONES DE

2021

PUNTUACIÓ
TÈCNICA
17,00

PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ
ECONÒMICA AUTOMÂTICA
FINAL
35,00
18,00
70,00
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