INFORME EN QUÈ ES JUSTIFIQUEN ELS ASPECTES ESTABLERTS ALS ARTICLES 28, 100,
101 i 116.4 DE LA LLEI 9/2017 DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC EN RELACIÓ AMB
EL CONTRACTE DE SERVEIS RELATIUS AL MANTENIMENT D´UNA CABINA DE DISCOS
NETAPP, EL PROGRAMARI DE BACKUP COMMVAULT, FIREWALLS FORTINET,
PROGRAMARI DE VIRTUALITZACIÓ VMWARE, HARDWARE LENOVO I ELS SERVEIS
ASSOCIATS PER L'INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE BELLVITGE, AIXÍ COM EL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL PROGRAMARI SECURITY AND COMPLIANCE
BUNDLE DE NETAPP.
De conformitat amb el previst als articles 28, 100, 101 i 116.4, de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), a l’expedient de
contractació s’han de justificar els aspectes que es detallen en els referits preceptes de
la norma abans esmentada. A tal efecte, el present informe té per finalitat donar
compliment a allò establert als esmentats articles i s’emet, per tant, per tal de justificar
els aspectes que s’estableixen a continuació en relació amb el contracte de Serveis
relatius al manteniment d’una cabina de discos NetApp, el programari de Backup
Commvault, firewalls Fortinet, programari de virtualització VMWARE, hardware Lenovo
i els serveis associats per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, així com el
subministrament i instal·lació del programari Security and Compliance Bundle de
NeatApp.
I) Objecte del Contracte
L’objecte del present procediment és el contracte de serveis relatius al manteniment
d’una cabina de discos NetApp, el programari de Backup Commvault, firewalls Fortinet,
programari de virtualització VMWARE, hardware Lenovo i els serveis associats per
l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, durant el període de 3 anys, així com el
subministrament i instal·lació del programari Security and Compliance Bundle de
NeatApp,
Concretament, l’objecte de la present licitació comprèn:
MATENIMENT ANY 2023
FABRICANT
Fortinet
Commvault
NetApp
Lenovo

MODEL
2x FortiGate 100D
CommCell ID: 100116
1x E2712
2x X3550 M5

SERIAL NUMBER
FG100D5D18804561/FG100D3G12804553
---721714500347
J31XB68 / J31XB6A

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL SOFTWARE NETAPP SECURITY &
COMPLIANCE ANY 2023
Security and
Compliance Bundle
Netapp

Instal·lació de llicencies i
configuració
Sec&Compliance Bundle

S/N 652026000083,
652026000084
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MATENIMENT ANY 2024
FABRICANT
VMWARE
NETAPP
LENOVO
FORTINET
COMMVAULT
NETAPP
LENOVO

MODEL
1x
vSphere
6
Essentials Plus Kit for
3 hosts
2x FAS2750A
1x ThinkSystem
SR630
2x FortiGate 100D
CommCell ID: 100116
1x E2712
2x X3550 M5

SERIAL NUMBER
---652026000083 / 652026000084
S4BVV871
FG100D5D18804561/FG100D3G12804553
---721714500347
J31XB68 / J31XB6A

MATENIMENT ANY 2025
FABRICANT
VMWARE
LENOVO
NETAPP
LENOVO
FORTINET
COMMVAULT
NETAPP
LENOVO

MODEL
1x
vSphere
6
Essentials Plus Kit for
3 hosts
1x ThinkSystem
SR250
2x FAS2750A
1x
ThinkSystem
SR630
2x FortiGate 100D
CommCell
ID:
100116
1x E2712
2x X3550 M5

SERIAL NUMBER
---S4BMZ163
652026000083 / 652026000084
S4BVV871
FG100D5D18804561/FG100D3G12802036
---721714500347
J31XB68 / J31XB6A

II) Necessitats a satisfer
L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, d’ara endavant IDIBELL, és un centre de
recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està integrat per l'Hospital Universitari de
Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l'Institut Català de la Salut, l'Institut Català
d'Oncologia i la Universitat de Barcelona. L’any 2020 el Centre de Medicina Regenerativa
de Barcelona s’integra a l’IDIBELL mitjançant un procés de fusió per absorció.
La missió de l’IDIBELL és desenvolupar una recerca que integri coneixement i innovació
en salut, contribuint a la millora de la qualitat de vida de les persones. La visió de
l’IDIBELL és convertir-se en un referent Europeu en ciències de la salut, arrelat al seu
territori y contribuint al seu creixement i atracció de talent.
L’IDIBELL està situat al municipi de l’Hospitalet de Llobregat, al sud de Barcelona. És
membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HIBc i
forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va
convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a
institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. Al 2015 va ser acreditat
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per la Comissió Europea amb el logo “Human Resource Strategy for Researchers
(HRS4R)”.
Un aspecte fonamental de la recerca de l’IDIBELL és la seva proximitat al pacient. Per la
seva situació i per l’activitat assistencial diària que molts dels seus investigadors
desenvolupen, els grups de recerca de l’IDIBELL poden identificar quins problemes són
realment prioritaris i quines solucions resulten efectives en la pràctica clínica diària. Es
per això, que la recerca científica d’alt nivell que duen a terme els nostres investigadors,
sempre està al servei de les preguntes clíniques mes rellevants.
La producció científica de l’IDIBELL és d’excel·lència i te impacte internacional, amb mes
de 1000 publicacions a l’any i 400 projectes de recerca nacionals i internacionals en
actiu. El coneixement que genera l’IDIBELL s’ha transferit al teixit productiu i s’aplica en
assajos clínics.
L’IDIBELL es troba inclòs en l’àmbit subjectiu de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector
Públic pel que es transposa l’ordre jurídic espanyol de les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2017/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de Febrer de 2014 (en endavant
LCSP) en virtut de l’establert en el seu article 3.1.e, en la seva qualitat de Fundació
Pública. A efectes de l’aplicació de les seves divisions normatives, l’IDIBELL te la
consideració de poder adjudicador diferent a les Administracions Públiques.
En aquest context i per tal d’arribar a realitzar les finalitats indicades anteriorment,
l’IDIBELL actualment disposa d´una cabina de discos del fabricant Netapp, del
programari de Backup Commvault, de dos Firewalls Fortinet, el programari de
virtualització Vmware i de 2 servidors Lenovo, per motiu pel qual es precisa la
contractació del manteniment i els serveis associats, amb la finalitat de donar diferents
serveis informàtics als usuaris de la institució.
El present contracte satisfarà de forma directa, clara i proporcional les necessitats de
l’IDIBELL relatives al servei de manteniment descrit en el punt anterior i els seus serveis
associats, imprescindible per al desenvolupament de l’activitat diària duta a terme per
la Institució.
III) Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte
Mitjançant el present contracte es satisfaran, de forma directa, clara i proporcional, les
necessitats que s’especifiquen en el punt primer de la present memòria.
La necessitat de l’objecte del contracte és necessari i idoni per satisfer les necessitats de
l’IDIBELL relatives al servei de manteniment descrit en l’apartat I del present informe
justificatiu, atès que l’esmentat entorn és essencial i indispensable per al
desenvolupament de l’activitat diària duta a terme per la Institució.
IV) Insuficiència de mitjans propis de l’entitat per a realitzar la prestació objecte del
contracte
L’IDIBELL no compta amb els mitjans ni humans ni materials apropiats per donar
compliment a l’objecte del contracte donat que el personal no té l’experiència
necessària per dur a terme l’objecte del contracte.
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Per això, atès que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans
propis de l’Institut, resulta del tot necessària la contractació del servei relatiu al
manteniment d’una cabina de discos NetApp, el programari de Backup Commvault,
firewalls Fortinet, programari de virtualització VMWARE, hardware Leonovo i els serveis
associats per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge.
V) Pressupost de licitació:
S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que, en virtut del
contracte pot comprometre l’òrgan de contractació d’acord amb el que s’exposa a
l’article 100 de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017 (import del valor afegit
exclòs).
Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus del mercat, ex fixa
el següent pressupost base de licitació en 89.517,48 euros I.V.A. exclòs.
VI) Valor estimat del contracte:
S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost
del Valor Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.
El valor estimat del contracte serà de 89.517,48€ I.V.A. exclòs, dividit de la següent
forma:
Anualitat
Primera anualitat
Segona anualitat
Tercera anualitat
Possibles pròrrogues
Possibles modificacions
TOTAL

Import sense IVA
29.839,16 euros
29.839,16 euros
29.839,16 euros
0,00 euros
0,00 euros
89.517,48 euros

21% IVA
6.266,22 euros
6.266,22 euros
6.266,22 euros
0,00 euros
0,00 euros
18.798,66 euros

Import amb IVA
36.105,38 euros
36.105,38 euros
36.105,38 euros
0,00 euros
0,00 euros
108.316,14 euros

VII) Durada del contracte
El contracte tindrà una duració de tres anys, a comptar des de l’1 de gener de 2023, o
des del dia següent de la formalització del contracte, si fos posterior, sense possibilitat
de pròrrogues.
En tot cas, el servei objecte del contracte haurà d’iniciar-se el 1 de gener de 2023 com a
data màxima.
VIII) Justificació del procediment utilitzat per l’adjudicació del contracte:
En virtut del que disposa l’article 159 de la LCSP, el present contracte s’adjudicarà
mitjançant procediment obert simplificat no subjecte a regulació harmonitzada, atès
que es tracta d’un contracte de servei el valor estimat del qual no supera els 215.000,00
euros i les prestacions objecte del contracte no tenen caràcter intel·lectual. Essent
necessària la preparació dels plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que regeixin la corresponent licitació.
IX) Justificació de la no divisió en lots
L’objecte del contracte no admet divisió.
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En el present cas, i atenent el que disposa l’article 99.3 de la LCSP, en atenció a la
naturalesa i objecte del contracte, no s’ha optat per la seva divisió en lots per raons de
caràcter tècnic i que venen motivades pel fet de que l’objecte del contracte és un servei
i la realització independent de les diverses prestacions dificultaria la correcta execució
del contracte, a més del risc que es deriva de la pròpia naturalesa del contracte davant
la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, fet que impossibilitat
l’escenari de la divisió en lots i la seva execució per una pluralitat de contractistes.
X) Criteris de solvència
Atenent a que l’objecte del contracte és la contractació del serveis relatius al
manteniment d’una cabina de discos NetApp, el programari de Backup Commvault,
firewalls Fortinet, programari de virtualització VMWARE, hardware Leonovo i els serveis
associats per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, així com el
subministrament i instal·lació del programari Security and Compliance Bundle de
NeatApp, i que el seu valor estimat és de 89.517,48 euros, es proposen els següents
criteris de solvència:
- Solvència tècnica o professional:
 Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar
naturalesa respecte a l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els
tres últims anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels
mateixos. Quan li sigui requerit pels serveis dependents de l'òrgan de
contractació dels serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats
expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del
sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una
declaració de l'empresari acompanyat dels documents que es troben en poder
del mateix que acreditin la realització de la prestació. L'import anual acumulat
en l'any de major execució ha de ser igual o superior al 70 per cent de l'anualitat
mitjana del contracte.
Atenent al que es disposa en l’article 90.4 de la LCSP, quan el contractista sigui
una empresa de nova creació, entenent per tal aquella empresa que tingui una
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica o professional
s'acreditarà per un o varis dels mitjans al fet que es refereixen l’article 90.1 de
la LCSP, sense que en cap cas sigui aplicable l'establert en el número 2, relatiu
a l'execució d'un nombre determinat de serveis i subministraments.
- Solvència econòmica i financera:
 Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de
negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a fi del contracte, referit com a
màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o
d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura que es disposi de les
referències d'aquest volum de negocis. El volum global de negoci anual haurà
de ser de com a mínim d’una vegada el valor estimat del contracte.
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Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències
sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant
qualsevol altra documentació considerada com suficient per l’entitat
contractant.
En virtut del que disposa l’article 159.4.a) del LCSP, tots els licitadors que es presentin
a licitacions realitzades a través d'aquest procediment, simplificat, hauran d'estar
inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic
(ROLECE), o en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI).
XI) Criteris d’adjudicació
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de
referència, es proposen els següents criteris d’adjudicació:
- Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques fins a un
màxim de 100 punts, distribuïts de la següent manera:


Oferta econòmica fins a un màxim de 80 punts aplicant la següent fórmula:

Pa = Pm ×

MO
Oi

On:
Pa= puntuació assignada
Pm= puntuació màxima
MO= Millor oferta
Oi= Oferta analitzada
L’oferta més econòmica, sempre i quan compleixi amb els requeriments
tècnics mínims indicats en el Plec de Prescripcions Tècniques, rebrà la màxima
puntuació proporcional a la rebaixa respecte al preu de sortida. Es d’aplicació
la fórmula indicada donat que es busca la màxima eficiència en el aspecte
qualitat-preu.
Justificació fórmula: Es considera que és la fórmula més proporcional en
l’assignació de puntuació per a l’aplicació en la present licitació.


Altres criteris avaluables automàticament fins a un màxim de 20 punts:
 És valorarà que el licitador disposi de la certificació “Gold Partner” de
NetApp fins a un màxim de 10 punts mitjançant l’aplicació dels següents
criteris:
Si es disposa de la Certificació Gold Partner de NetApp

10 punts

No es disposa de la Certificació Gold Partner de NetApp

0 punts
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Nota: Serà obligatori adjuntar el certificat que així ho acrediti, si es el
cas.
 És valorarà que el licitador disposi de la certificació “Partner Authorized”
de Commvault System, S.L. fins a un màxim de 10 punts mitjançant
l’aplicació dels següents criteris:
Si es disposa de la Certificació
Authorized de Commvault System, S.L.

Partner

No es disposa de la Certificació
Authorized de Commvault System, S.L.

Partner

10 punts
0 punts

Nota: Serà obligatori adjuntar el certificat que així ho acrediti, si es el
cas.
De conformitat amb l’article 146.2 de la LCSP, per a l’avaluació de les ofertes conforme
a criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, es considera que les
fórmules aplicades són les més proporcionals en l’assignació de puntuació per a
l’aplicació en la present licitació.
XII) CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:
S’estableixen per aquest contracte les següents condicions especials d’execució:
- Consideracions de tipus social
Com a condició de desempat, en cas de que varis licitadors obtinguin la mateixa
puntuació final, serà d’aplicació el criteri de desempat que valorarà a l’empresa que
acrediti un major percentatge de personal contractat amb discapacitat.

L’Hospitalet de Llobregat,

David Casademunt Figueras
Cap Unitat de Sistemes i Atenció a l´usuari
l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge
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