EXPEDIENT 21SM0820

INFORME TÈCNIC PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE ELECTRÒNICA DE XARXA
(COMMUTADORS) PER LA SUBSTITUCIÓ DE PART DE L’ELECTRÒNICA D’ACCÉS
ACTUAL, OBSOLETA I SENSE SUPORT DE FABRICANT. EXPEDIENT 21SM0820

Aquest informe s'emet en relació a les ofertes presentades per les empreses
licitadores en relació a la contractació del SERVEI DE SUBMINISTRAMENT I I
INSTAL·LACIÓ DE ELECTRÒNICA DE XARXA (COMMUTADORS) PER LA SUBSTITUCIÓ
DE PART DE L’ELECTRÒNICA D’ACCÉS ACTUAL, OBSOLETA I SENSE SUPORT DE
FABRICANT en relació a l’expedient 21SM0820
Valorada les documentacions trameses per la Mesa de Contractació, d'acord amb les
exigències i criteris establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec
de Prescripcions Tècniques de l'esmentat procediment, aquests servei arriba a les
següents conclusions:
Empreses presentades, en endavant anomenades com s’indica entre parèntesis:
-

AXIANS S.A. ( des d'ara AXIANS)

La valoració màxima de les diferents ofertes serà de 50 punts que es distribuirien de
la següent manera:

Criteri

Punts màx. criteri

1. Descripció dels serveis

3

2. Equip de treball

9

3. Requeriments Tècnics

15

4. Model d’implantació de la solució

23

TOTAL

50
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1. Descripció dels serveis proposats (màxim 3 punts)
Aquest apartat es valorarà amb un màxim de 3 punts, i s’avaluarà el detall i la
qualitat de la descripció de la solució tècnica i abast dels serveis proposats.
Empresa 1 (Axians)

Punts màx.
apartat

Punts

Comentaris

3

3

L'oferta presenta un nivell de detall molt acurat, tant pel tipus de tasques
que es realitzaran com per la descripció de la seva realització i la descripció
tècnica de la solució proposada.

2. Equip de treball (màxim 9 punts)
Aquest apartat es valorarà amb un màxim de 9 punts, i s’avaluarà la qualitat de
l’equip tècnic presentat atenent als següents criteris:
a. Organització (màxim 3 punts). Es valorarà l’adequació de l'equip
presentat d'acord amb el pla de projecte proposat.
b. Equip tècnic per a la implantació (màxim 6 punts). Es valorarà la
experiència demostrada dels tècnics en projectes similars.
Empresa 1 (Axians)

Subapartat

Punts
màx. Punts
apartat

A.- Organització

3

3

B.- Equip tècnic

6

6

Comentaris
Presenten un equip formar per 5 persones de
diferents perfils: un director de projecte, un tècnic
especialista de xarxes, un tècnic consultor de
seguretat i dos tècnics d’enginyeria (xarxa i
seguretat), i estan oberts a fer modificacions si a les
reunions de kickoff i anàlisi es considera oportú.
Perfil proposat del cap de projecte amb ampli
coneixement i experiència de l’entorn del CSPT i
metodologies de gestió de projectes. Perfil proposat
pels tècnics presenten prou experiència de projectes
similars en grans entorns, com el nostre. En termes
de certificacions es presenten tant de metodologia
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com d'algunes tecnologies utilitzades al projecte
proposat.

3. Requeriment Tècnics (màxim 15 punts)
Aquest apartat es valorarà amb un màxim de 15 punts, i s’avaluarà cada un dels
requeriments de la secció Requeriments Tècnics.

a. Característiques, prestacions del equips. Característiques del ports
d’accés, característiques i numero de port d’uplink. Protocols de
comunicacions suportats. Funcionalitats de seguretat i redundància.(10
punts)
b. Llicenciament dels equips d’electrònica de xarxa. Es valorarà
especialment el nivell de llicenciament proporcionat pels equips
requerits. La proposta que ofereixi el nivell de llicenciament de majors
prestacions obtindrà el 100% de la puntuació i la resta de propostes de
forma proporcional a les prestacions ofertes. (2 punts)
c. Augment de les interfícies i la seva capacitat proposada respecte al
requerit. La proposta que ofereixi el millor dimensionament i capacitat
quant a les interfícies proposades obtindrà el 100% de la puntuació i la
resta de propostes de forma proporcional a les prestacions ofertes. (3
punts)
Empresa 1 (Axians)

Apartat

RT:
Característiques,
prestacions del
equips
RT: Llicenciament
dels equips
d’electrònica de
xarxa
RT: Augment de les
interfícies i la seva
capacitat

Punts
màx. Punts
apartat

10

10

2

2

3

3

Comentaris

L’oferta compleix amb els requeriments de
ports disponibles per cada tipus de dispositiu
així com de les velocitats requerides tants als
uplinks como als port de serveis.. Com és
l’única oferta rep la màxima puntuació en
aquest apartat.
L’oferta compleix amb els requeriments de
llicències necessàries disponibles per cada tipus
de dispositiu. Com és l’única oferta rep la
màxima puntuació en aquest apartat.
L’oferta compleix amb els requeriments
d’interfícies i capacitas per cada tipus de
dispositiu així. Com és l’única oferta rep la
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proposada respecte
al requerit

màxima puntuació en aquest apartat.

4. Model d’implantació de la solució (màxim 23 punts)
Aquest apartat es valorarà amb un màxim de 23 punts, i s’avaluarà el detall i la
qualitat de la descripció del Procés de provisió. Es valoraran el detall i les condicions
del servei d’instal·lació i formació:

a. Pla de migració: Proposta de pla de migració de la plataforma actual a la
proposada pel licitador. La proposta que presenti un pla de migració que
reculli de forma més acurada els requeriments del plec i detallant les
tasques contemplades de forma personalitzada pel projecte obtindrà el
100% de la puntuació i la resta de propostes de forma proporcional al
nivell de detall presentat. (màxim 6 punts).
b. PROVES: Detall de les proves a realitzar. La proposta que presenti un pla
de proves que reculli de forma més acurada els requeriments del plec de
forma personalitzada pel projecte obtindrà el 100% de la puntuació i la
resta de propostes de forma proporcional al nivell de detall presentat.
(màxim 6 punts).
c. FORMACIÓ: Detall de la formació a fer als tècnics del CCSPT que faran
l’explotació de la nova plataforma. La proposta que presenti un pla de
formació que reculli de forma més acurada els requeriments del plec de
forma personalitzada pel projecte obtindrà el 100% de la puntuació i la
resta de propostes de forma proporcional al nivell de detall presentat.
(màxim 6 punts).
d. Fases de prestació dels serveis. S’avaluarà el detall de la descripció i de la
planificació, cercant el mínim impacte en el servei. (màxim 5 punts)
Empresa 1 (Axians)

Subapartat

A.- Pla de migració

Punts
màx. Punts
apartat
6

6

Comentaris
Proposen un pla d'implantació i migració en
diverses fases, que es perfilaran al llarg de les
reunions inicials de kickoff. Per a l'arrencada
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B.- Proves

6

6

C.- Formació

6

6

D.- Fases de
prestació dels
serveis

5

5

proposen una revisió de l'abast i els requisits,
així com la revisió dels terminis requerits i els
recursos assignats. Proposen un disseny d’alt
nivell, després del qual es confeccionarà el
document d'enginyeria de baix nivell amb els
requeriments totals per a la instal·lació. Es
confeccionarà tota la documentació necessària
al llarg de la implantació (mapes topològics,
inventari detallat, documents de disseny,
configuracions, etc) i es proporcionarà un servei
de "babysitting" amb suport tècnic posterior a
l'acceptació de el projecte.
Abans d’obtenir l’acceptació de la instal·lació es
realitzaran una sèrie de proves: Inspecció i
comprovacions inicials, accessibilitat IP, proves
de redundància, proves de funcionalitats de
xarxa i seguretat, proves de càrrega i test
d’acceptació.
Proposen el traspàs de tota la documentació
necessària referent a la implantació del cores,
els capçaleres y els firewalls que s’instal·laran,
així com la documentació per la gestió del
mecanismes i polítiques de seguretat, així com
la gestió dels logs de seguretat i la configuració
de l’eina de monitorització. A més, proposen un
període de babysitting, amb gestió compartida
de la nova plataforma, que servirà com
formació y traspàs de coneixement per la gestió
del dia a dia i la resolució del possibles
problemes que poden aparèixer. Axians
realitzarà formacions anuals de l’estat de l’art
en relació a les tecnologies implantades al Parc
Taulí. D’aquesta manera, durant els 3 anys de
contracte, el personal del CCSPT estarà al
corrent de les novetats a nivell funcionalitats,
llicenciaments, tecnologies complementaries de
millora, etc. que sorgeixin en aquest termini.
Al tractar-se d'un projecte d'implantació, les
fases del servei són les corresponents a les fases
de presa de requeriments de la implantació i
totes les fases d'instal·lació física, configuració
dels equips i traspàs de el servei a la nova
infraestructura. Totes aquestes fases estan
proposades en els punts anteriors i es proposa
confirmar-les en les reunions de kickoff inicials
de el projecte. Per minimitzar el temps màxim
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de resolució d'avaries i incidències, proposen el
període de babysitting amb presència in situ,
encara que no esmenten un temps màxim de
resolució, a part del període màxim de
substitució de peces de 4 hores que comporta
el manteniment 24 * 7 contractat. Proposen un
model ITIL de suport, definint amb detall el seu
servei de Service Desk i gestió d’incidències,
gestió de reemplaçament, manteniment
correctiu i manteniment evolutiu.

Quadre resum de puntuacions
El quadre resum de puntuacions queda de la següent forma:
Empresa 1
AXIANS
Criteri

Punts
màx.
criteri

1.- Descripció dels
serveis proposats

3

2.- Equip de treball

9

3.- Requeriments
Tècnics

15

4.- Model
d’implantació de la
solució

TOTAL

Subapartat

Organització

Punts màx.
apartat

Punts

3

3

3

3

Equip Técnic

6

6

Característiques, prestacions del equips

10

10

Llicenciament dels equips d’electrònica de xarxa

2

2

Augment de les interfícies

3

3

Pla de migració

6

6

Proves

6

6

Formació

6

6

Fases de prestació dels serveis

5

5

50

50

23

50

En conseqüència la puntuació final del informe tècnic és la següent forma en ordre
descendent
Posició 1

Empresa 1

Axians.

50 punts.

Atès que al procediment de contractació esmentat s’ha presentat una ùnica empresa:
AXIANS i que un cop revisada la documentació, es considera que La seva oferta
reuneix els requisits tècnics sol·licitats en el plec tècnic del procediment.
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Sabadell, 18 de Novembre de 2021

Luis Bernáldez Balado
Cap Tècnic de Serveis TIC
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