Informe respecte la valoració del Sobre 3 i
la valoració global amb proposta
d’adjudicació sobre les propostes rebudes
pel
“SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
D’UN SISTEMA DE ARCHIVING PEL
CLÚSTER DE CÀLCUL CIENTÍFIC DEL
CNAG-CRG”
Objecte
Mitjançant el present informe es valora la documentació continguda en el sobre num.3 de la
proposta presentada en el procediment per contractar el servei esmentat, el qual compren la
documentació econòmica, de conformitat amb els criteris d’adjudicació previstos com a Annex 6
als Plecs de Clàusules Particulars.
També s’inclou la valoració ja documentada a banda del sobre 2 i en conseqüència la valoració
definitiva.
D’acord amb els criteris d’adjudicació valorables, el resultat de la puntuació pel licitador es la
següent: BULL ESPAÑA, S.A. (Sociedad Unipersonal), 100 punts

Valoració del sobre 2. Oferta Tècnica: 20 punts
La següent taula detalla les puntuacions assignades i explicades en l’Informe de valoració tècnica
i que son les següents:

BULL ESPAÑA, S.A.
Punts
(Sociedad Unipersonal) màxims

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Pla de Projecte complet respecte a subministrament i instal·lació
dels equips des de la fase de lliurament, instal·lació i configuració del
sistema fins a la fase del test d’acceptació, inclosa la fase de
formació, especificant la durada i desglossament de tots els treballs
que cal efectuar a les diferents fases esmentades en la clàusula 6
del Plec de Prescripcions Tècniques
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Posada en Producció del sistema d’arxivat
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Proves de concepte del sistema HSM
-

S’avaluarà el pla presentat, terminis i diagrama de tasques, a més de l’estratègia
del projecte per minimitzar.

-

S’avaluarà el detall tècnic de les diferents tasques a baix nivell.

-

S’avaluarà la disponibilitat del Suport de nivell 2 i 3 i la involucració directa per
part del fabricant del programari durant les proves i en la fase de postproducció
del robot de cintes.

PUNTS TOTALS
Obtenint 20 punts dels 20 possibles.

Valoració del Sobre 3. Oferta Econòmica: 80 punts
A. Oferta Econòmica (30 punts)
L’empresa BULL ESPAÑA, S.A. (Sociedad Unipersonal), ha presentat una oferta econòmica total
de 205.500,00 euros (IVA exclòs). L’oferta econòmica serà desglossada de la següent manera:
PI = 30-20 * (Op – Ob)/Ob
On Ob és l’oferta més econòmica presentada, Op es l’oferta presentada pel licitador i PI
es la puntuació econòmica obtinguda pel licitador.
Per tant, BULL ESPAÑA, S.A. (Sociedad Unipersonal), al ser l’únic licitador obté la màxima
puntuació, 30 punts.

B. Referencies Tècniques (50 punts)
B1. Nombre de Petabytes en cinta oferts (fins a 30 punts)

Es calcula en funció de la següent fórmula:
P= 30 (Co -3.0) / (Cmax – 3.0)

On P és la puntuació obtinguda per l’oferta, Co es la capacitat en cinta oferta i Cmax es
la màxima capacitat en cinta oferta.
L’empresa BULL ESPAÑA, S.A. (Sociedad Unipersonal), ha presentat una oferta de 3.06
PB, por lo que en base a la fórmula li corresponen 30 punts.

B2. Capacitat Màxima de la llibreria Oferta (fins a 10 punts)
Es calcula en funció de la següent fórmula:
P= 10 * (Co -5.5) / (Cmax – 5.5)
On P és la puntuació obtinguda per l’oferta, Co es la capacitat màxima de la llibreria
oferta i Cmax es la major capacitat màxima de les llibreries ofertes
L’empresa BULL ESPAÑA, S.A. (Sociedad Unipersonal), ha presentat una oferta de 76
PB, por lo que en base a la fórmula li corresponen 10 punts.

B3. Capacitat Coberta pel Programari d’Arxivat (fins a 10 punts)
Es calcula en funció de la següent fórmula:
P= 10 * (Co -5.5) / (Cmax – 5.5)
On P és la puntuació obtinguda per l’oferta, Co es la capacitat coberta per l’oferta i
Cmax es la màxima capacitat coberta per la millor oferta
L’empresa BULL ESPAÑA, S.A. (Sociedad Unipersonal), ha presentat una oferta de 76
PB, por lo que en base a la fórmula li corresponen 10 punts.

Valoració Global
La taula de valoració global es la següent:

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Valoración de la oferta económica. Sobre 3
Valoración de la oferta técnica. Sobre 2
PUNTOS TOTALES

BULL ESPAÑA, S.A.
(Sociedad Unipersonal)

Punts màxims

80

80

20

20

100

100

Com a conclusió la Mesa de Contractació proposa l’adjudicació del contracte a favor de
BULL ESPAÑA, S.A (Sociedad Unipersonal).

A Barcelona, el 28 d’Octubre de 2015
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