Informe respecte la Valoració global sobre les propostes rebudes
per l’Expedient CRG13/15
“ SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE LA AMPLIACIÒ DE NODES DE GPU’s
DEL CLÚSTER DE CÁLCUL CIENTÍFIC DE CNAG-CRG”
Objecte
Mitjançant el present informe es valora la documentació continguda en el sobres num.2 i num 3 de les
propostes presentades, es documenten les valoracions definitives i s’inclou una proposta d’adjudicació
en base a les valoracions.
Els Annexos del present document reprodueixen l’Apèndix 6 del Plec de Clàusules Particulars
D’acord amb els criteris d’adjudicació valorables, el resultat de la puntuació pel licitador es el següent:
Bull España, S.A. (Sociedad Unipersonal): 70 punts

Empreses
Les empreses que han presentat propostes a aquesta licitació són:

Bull España
Valoracions parcials
1. Valoració del Sobre 2: fins a 10 punts
a. Valoració del Pla de Projecte: fins a 10 punts
Es valora el conjunt de la proposta de Bull España amb 10 punts.
El pla de projecte presentat per Bull cobreix satisfactòriament tots els requeriments demanats respecte
del Pla de Projecte, en concret terminis i diagrames de tasques, a més de l’estratègia del projecte i del
detall tècnic de les diferents feines a baix nivell per integrar els equips al clúster existent

2. Valoració del Sobre 3: fins a 90 punts
a. Valoració de l’oferta econòmica. Fins a 60 punts
El preu ofertat per Bull España es 185.485,00 EUROS (IVA exclòs)
Es valora la proposta de Bull España amb 60 punts segons la formula detallada a l’annex 3 i en base a
ser la única proposta presentada

b. Referències tècniques. Fins a 30 punts

El numero de nodes ofertat per Bull España es 12
Es puntua la proposta de Bull España amb 0 punts segons la formula detallada a l’annex 3 i donat que
l’oferta de Bull és de 12 nodes

Valoració global
Es valora el total de la proposta de Bull España amb 70 punts en base a aquesta taula resum:

Punts Màxims

Punts Bull España, S.A

Sobre 2. Pla de Projecte

10

10

Sobre 3. Oferta econòmica

60

60

Sobre 3. Referències tècniques

30

0

Total

100

70

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

A Barcelona, el 27 d’Octubre de 2015
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Annex 1. Sobre2. Oferta Tècnica: paràmetres de puntuació.
OFERTA TÈCNICA
Pla de Projecte complet respecte del subministrament i instal·lació dels equips des de la fase d’entrega,
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 que han
estat mencionades a la clàusula 7 del Plec de Prescripcions Tècniques, desglossats de la manera
següent:
S’avaluarà el Pla de projecte presentat, terminis i diagrames de tasques, a més de l’estratègia del
projecte i del detall tècnic de les diferents feines a baix nivell per integrar els equips al clúster existent.
10 punts.

Annex 2. Sobre 2. Oferta Tècnica: recomanació de Simon Heath en la seva qualitat de cap del
Grup de Desenvolupament Bioinformàtic i Responsable Científic de la plataforma IT objecte de
l’expedient de licitació:
Dear David,
(...) the proposal clearly meets the criteria and they provide a detailed plan for the installation and
training, and I think that the evaluation is very straightforward. I see no points of concern in their
proposal, so I can’t see why they should not have the maximum points for the technical evaluation.
Simon

Annex 3. Oferta Econòmica. Paràmetres de puntuació
A) OFERTA ECONÓMICA – SOBRE 3

FINS A 90 PUNTS

(S’inclourà al sobre número 3)
Desglossats de la següent manera:

a. Oferta econòmica
L’oferta econòmica serà valorada a partir de la fórmula següent i atenent-nos al Preu total ofertat:
Fins a 60 punts
L’empresa licitadora que presenti l’oferta econòmica més baixa, rebrà la puntuació màxima de 60 punts,
la resta d’ofertes rebrà la puntuació proporcional respecte a la més econòmica, de conformitat amb la
fórmula següent:
P= Pmin * 60 / Po
On P és la puntuació obtinguda, Pmin és l’oferta mínima i Po l’oferta corresponent al licitador que es
valora.
Les ofertes seran presumptament anormals o desproporcionades quan s’oferti una reducció superior al
20 % del pressupost de licitació.

b. Referències tècniques
Fins a 30 punts
Es puntua amb un total de 30 punts el màxim nombre de nodes ofert (tenint en compte els requisits de
l'apartat 6 del Plec de Prescripcions tècniques). Només es puntuaran aquelles ofertes que presentin
capacitats iguals o superiors a 12 nodes, i el càlcul es farà basant-se en el diferencial ofertat. Les ofertes
que ofereixin exactament 12 nodes rebran una puntuació de zero.
P = 30 * (Co - 12) / (Cmax – 12)
On P és la puntuació obtinguda per l'oferta,
Co és el nombre de nodes ofert
Cmax és el màxima nombre de nodes ofert

