INFORME EN EL QUE 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 SUBMINISTRAMENT
I INSTAL·LACIÓ D'UNA SOLUCIÓ DE VIRTUALITZACIÓ DESTINADA ALS
NODES DE SERVEI DEL CLÚSTER DE COMPUTACIÓ CIENTÍFICA CNAGCRG, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UNA AMPLIACIÓ DE LA
CAPACITAT COMPUTATIONAL DEL CLÚSTER DE COMPUTACIÓ CIENTÍFICA DEL CNAG-CRG, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’EQUIPS
PER AMPLIAR LA CAPACITAT COMPUTACIONAL DEL CLÚSTER DE
COMPUTACIÓ CIENTIFICA, AMPLIAR ELS SISTEMES D’EMMAGATZEMATGE DE DADES CIENTIFIQUES I PROPORCIONAR UNA PLATAFORMA
DE SERVEIS INFORMATICS DEL CNAG-CRG I ACTUALITZAR LA XARXA
DEL CRG.

DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE
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 Subministrament i instal·lació d’equips per ampliar la capacitat computacional del clúster de computació científica, ampliar els sistemes d’emmagatzematge de dades científiques, proporcionar una
plataforma de serveis informàtics del CNAG-CRG i actualitzar la xarxa del CRG:
-

-

Objecte del contracte.
Necessitats a satisfer i idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte.
Insuficiència de mitjans propis de l’entitat per a realitzar la prestació objecte del
contracte.
El pressupost de licitació, el valor estimat i la durada del contracte.
Elecció del procediment de licitació.
Els criteris de solvència tècnica o professional, econòmica i financera i els criteris
d’adjudicació.
Condicions especials d’execució.

I) Objecte del Contracte: Aquest informe justifica l'obertura d'una licitació per a
contractar el Subministrament i instal·lació d’equips per ampliar la capacitat
computacional del clúster de computació científica, ampliar els sistemes
d’emmagatzematge de dades científiques, proporcionar una infraestructura de serveis
informàtics del CNAG-CRG i actualitzar la xarxa del CRG.
II) Necessitats a satisfer: Les necessitats a satisfer mitjançant el present contracte
consisteixen en:

-

Naturalesa de les necessitats: subministrament i instal·lació d'una solució de
virtualització destinada als nodes de servei del clúster de computació científica
CNAG – CRG, subministrament i instal·lació de commutadors de xarxa per al
CRG, subministrament i instal·lació d’un commutador de xarxa per al CRG,
subministrament i instal·lació d’una ampliació de la capacitat l'emmagatzematge
del clúster de computació científica del CNAG-CRG, subministrament i
instal·lació d’una ampliació de la capacitat computacional del clúster de
computació científica del CNAG-CRG, subministrament i instal·lació d’un
tallafoc per a la xarxa CNAG-CRG, subministrament i instal·lació de servidors
per a serveis informàtics per al CNAG-CRG, i subministrament i instal·lació de
nodes computacionals i emmagatzematge per a projectes específics de CNAGCRG.

-

Extensió de les necessitats:
o Lot 1 - Subministrament i instal·lació d'una solució de virtualització
destinada als nodes de servei del clúster de computació científica CNAG
- CRG.
o Lot 2 - Subministrament i instal·lació de commutadors de xarxa per al
CRG.
o Lot 3 - Subministrament i instal·lació d’una ampliació de la capacitat i
rendiment d’un sistema d'emmagatzematge pel clúster de computació
científica del CNAG-CRG.
o Lot 4 - Subministrament i instal·lació d’equips per al clúster de
computació científica del CNAG-CRG.
o Lot 5 - Subministrament i instal·lació d’un tallafoc per a la xarxa CNAGCRG.
o Lot 6 - Subministrament i instal·lació de servidors per a serveis
informàtics per al CNAG-CRG.
o Lot 7 - Subministrament i instal·lació de nodes de comput per al projecte
vPDX.
o Lot 8 - Subministrament i instal·lació d’ampliació d’emmagatzematge per
al projecte vPDX.
o Lot 9 - Subministrament i instal·lació d’ampliació d’emmagatzematge per
al projecte 3D’omics.

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.

a. Situació actual
El CNAG-CRG forma part de la Infraestructure for Omics Technologies (IOT), una infraestructura Científica Tècnica Singular del Ministeri d'Economia. Inclou una unitat de
seqüenciació que realitza tots els experiments genòmics utilitzant instruments de seqüenciació d'última generació i una unitat de bioinformàtica que treballa en el control de qualitat, processament i emmagatzematge de les dades de seqüenciació en brut produïdes al
centre, així com en proporcionar serveis d’anàlisi genòmica a la comunitat científica. La
gran capacitat de generació de dades dels seqüenciadors d’ADN imposa grans exigències
de càlcul i emmagatzematge al CNAG-CRG tant per al processament rutinari de les dades
com per a les activitats d’anàlisi de dades més sofisticades. Aquests requisits han augmentat i augmentaran encara més en el futur a causa de la compra de seqüenciadors
d’ADN nous, de major rendiment.
Per aquests motius, quan es va establir el CNAG-CRG el 2010, se li va proporcionar un
clúster informàtic format per 104 nodes amb un total de 832 nuclis i un dispositiu de disc
DDN amb 1Pb d'emmagatzematge de disc. En els primers deu anys del CNAG, la capacitat de seqüenciació del Centre s'ha incrementat significativament i la capacitat d’emmagatzematge i computació també es va incrementar el 2012, 2015 i posteriorment al 2021
(per donar un total de 7840 nuclis), per permetre l’augment de la capacitat de generació
de dades. El 2019, les cabines d’ emmagatzematge DDN comprades el 2010 i el 2012 van
ser substituïdes per dispositius de disc NetApp amb més capacitat (4,4 Pb utilitzables) i
rendiment, i el 2021 es va afegir una matriu d'emmagatzematge Dell Isilon (6,6 Pb utilitzables,) per augmentar la capacitat total d'emmagatzematge fins a 11 Pb utilitzables.
El 2022 una part de les matrius de discs de NetApp (1,5 PB utilitzables) i tots els nodes
informàtics adquirits el 2015 o abans es donaran de baixa a causa de la manca de manteniment i/o una eficiència energètica relativament baixa en comparació amb equips més
recents.
La xarxa actual del CRG està basada en stack de switches en cada semi-planta, oferint
una connectivitat de 1Gbps a tots els llocs de treball i una connectivitat de 10Gbps entre
l' stack i el CPD. Els switches actuals no proporcionen cap control d' accés.
 Lot 1 - Subministrament i instal·lació d'una solució de virtualització destinada
als nodes de servei del clúster de computació científica CNAG - CRG.
La major capacitat del clúster des del 2010 requereix nodes més ràpids amb més
memòria. La instal·lació d'una solució de virtualització permetrà oferir els mateixos
serveis crítics per al sistema, en alta disponibilitat i que es puguin créixer fàcilment
segons les necessitats futures del centre.

 Lot 2 - Subministrament i instal·lació de commutadors de xarxa per al CRG.
La xarxa actual del CRG ha estat comprat el 2012 per millorar la connectivitat dels
llocs de treball i ofereix una connectivitat horitzontal de 1Gbps i vertical de 10Gbps.
Amb l'evolució de la tecnologia i la importància de la ciberseguretat, ha aparegut
important renovar la xarxa per tenir una connectivitat dels llocs de treball amb més
eines de seguretat i una millor integració amb el tallafoc.
 Lot 3 - Subministrament i instal·lació d’una ampliació de la capacitat i
rendiment de l'emmagatzematge del clúster de computació científica del
CNAG-CRG.
La capacitat i el rendiment del clúster d'emmagatzematge de CNAG-CRG existent
s'incrementa en línia amb l'augment de la capacitat de seqüenciació del CNAGCRG.
 Lot 4 - Subministrament i instal·lació d’equips per al clúster de computació
científica del CNAG-CRG
La capacitat computacional i l'eficiència energètica del clúster CNAG-CRG
s'incrementarà mitjançant l'addició de nous nodes. Aquest augment de la capacitat
és necessari a causa de l'augment de la capacitat de seqüenciació del CNAG-CRG.
 Lot 5 - Subministrament i instal·lació d’un tallafoc per a la xarxa CNAG-CRG.
El CNAG-CRG requereix un tallafoc per garantir la seguretat de la xarxa, tot
permetent l'elevat volum de trànsit a Internet generat pel centre.
 Lot 6 - Subministrament i instal·lació de servidors per a serveis informàtics
per al CNAG-CRG.
El CNAG-CRG necessita nous servidors per a serveis informàtics essencials
necessaris per al funcionament general del centre.
 Lot 7 - Subministrament i instal·lació de nodes de comput per al projecte
vPDX.
El projecte vPDX requereix recursos computacionals dedicats per evitar tenir un
impacte en la resta d'operacions del CNAG-CRG.

 Lot 8 - Subministrament i instal·lació d’ampliació d’emmagatzematge per al
projecte vPDX.
El projecte vPDX requereix recursos d'emmagatzematge dedicats per evitar tenir
un impacte en la resta d'operacions del CNAG-CRG.
 Lot 9 - Subministrament i instal·lació d’ampliació d’emmagatzematge per al
projecte 3D’omics.
El projecte 3D’omics requereix recursos d'emmagatzematge dedicats per evitar
tenir un impacte en la resta d'operacions del CNAG-CRG.
IV) Insuficiència de mitjans propis de l’entitat per a realitzar la prestació objecte
del contracte:
Insuficiència de mitjans materials i personals: L’entitat no compta amb els mitjans materials i personals apropiats per poder donar compliment a l’objecte del contracte que
precisa.
Per això, atès que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans
propis de l’entitat, resulta del tot necessari la contractació del subministrament i la instal·lació dels equips descrits als Lots 1 al 9.

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, inclòs l’Impost del Valor Afegit.
Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent de
tenir en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculats
per a la seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació:

LOT 1:
Concepte
Import
Cost Directe Lot 1
55.077,35€
Cost Indirecte Lot 1
12.919,38 €
IVA Lot 1
14.279,31 €
Pressupost Base Licitació LOT 1 (IVA
82.276,04 €
Inclòs)

LOT 2:
Concepte
Import
Cost Directe Lot 2
78.646,30€
Cost Indirecte Lot 2
18.447,90 €
IVA Lot 2
20.389,78 €
Pressupost Base Licitació LOT 2 (IVA
117.483,98 €
Inclòs)
LOT 3:
Concepte
Import
Cost Directe Lot 3
348.442,02€
Cost Indirecte Lot 3
81.733,31 €
IVA Lot 3
90.336,82 €
Pressupost Base Licitació LOT 3 (IVA
520.512,15 €
Inclòs)
LOT 4:
Concepte
Import
Cost Directe Lot 4
442.656,58€
Cost Indirecte Lot 4
103.833,02 €
IVA Lot 4
114.762,82 €
Pressupost Base Licitació LOT 4 (IVA
661.252,42 €
Inclòs)
LOT 5:
Concepte
Import
Cost Directe Lot 5
88.150,13€
Cost Indirecte Lot 5
20.677,19 €
IVA Lot 5
22.853,74 €
Pressupost Base Licitació LOT 5 (IVA
131.681,06 €
Inclòs)
LOT 6:
Concepte
Import
Cost Directe Lot 6
15.932,07€
Cost Indirecte Lot 6
3.737,15 €
IVA Lot 6
4.130,54 €
Pressupost Base Licitació LOT 6 (IVA
23.799,76 €
Inclòs)
LOT 7:
Concepte
Import
Cost Directe Lot 7
31.319,78€
Cost Indirecte Lot 7
7.346,62 €
IVA Lot 7
8.119,94 €
Pressupost Base Licitació LOT 7 (IVA
46.786,34 €
Inclòs)

LOT 8:
Concepte
Import
Cost Directe Lot 8
23.260,49€
Cost Indirecte Lot 8
5.456,17 €
IVA Lot 8
6.030,50 €
Pressupost Base Licitació LOT 8 (IVA
34.747,16 €
Inclòs)
LOT 9:
Concepte
Import
Cost Directe Lot 9
24.032,97€
Cost Indirecte Lot 9
5.637,36 €
IVA Lot 9
6.230,77 €
Pressupost Base Licitació LOT 9 (IVA
35.901,10 €
Inclòs)
-

Costos directes: 1.107.517,69 €
Costos indirectes: 259.788,10€
IVA: 287.134,22 €

TOTAL, PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (IVA Inclòs): 1.654.440,01€

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 mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb
l’article 101 de la LCSPS, el següent:
 Lot 1 - Subministrament i instal·lació d'una solució de virtualització destinada
als nodes de servei del clúster de computació científica CNAG - CRG.

Concepte

Import (IVA exclòs)

Pressupost base de licitació

67.996,73€

Possibles modificacions

-

Possibles pròrrogues

-

Total

67.996,73€

 Lot 2 – Subministrament i instal·lació de commutadors de xarxa per al CRG.

Concepte

Import (IVA exclòs)

Pressupost base de licitació

97.094,20€

Possibles modificacions

-

Possibles pròrrogues

-

Total

97.094,20€

 Lot 3 – Subministrament i instal·lació d’una ampliació de la capacitat i
rendiment de l'emmagatzematge del clúster de computació científica del
CNAG-CRG.

Concepte

Import (IVA exclòs)

Pressupost base de licitació

430.175,33€

Possibles modificacions

-

Possibles pròrrogues

-

Total

430.175,33€

 Lot 4 – Subministrament i instal·lació d’equips per al clúster de computació
científica del CNAG-CRG.

Concepte

Import (IVA exclòs)

Pressupost base de licitació

546.489,60€

Possibles modificacions

-

Possibles pròrrogues

-

Total

546.489,60€

 Lot 5 – Subministrament i instal·lació d’un tallafoc per a la xarxa CNAGCRG.

Concepte

Import (IVA exclòs)

Pressupost base de licitació

108.827,32€

Possibles modificacions

-

Possibles pròrrogues

-

Total

108.827,32€

 Lot 6 – Subministrament i instal·lació de servidors per a serveis informàtics
per al CNAG-CRG.

Concepte

Import (IVA exclòs)

Pressupost base de licitació

19.669,22€

Possibles modificacions

-

Possibles pròrrogues

-

Total

19.669,22€

 Lot 7 – Subministrament i instal·lació de nodes de comput per al projecte
vPDX.

Concepte

Import (IVA exclòs)

Pressupost base de licitació

38.666,40€

Possibles modificacions

-

Possibles pròrrogues

-

Total

38.666,40€

 Lot 8 – Subministrament i instal·lació d’ampliació d’emmagatzematge per al
projecte vPDX.

Concepte

Import (IVA exclòs)

Pressupost base de licitació

28.716,66€

Possibles modificacions

-

Possibles pròrrogues

-

Total

28.716,66€

 Lot 9 – Subministrament i instal·lació d’ampliació d’emmagatzematge per al
projecte 3D’omics.

Concepte

Import (IVA exclòs)

Pressupost base de licitació

29.670,33€

Possibles modificacions

-

Possibles pròrrogues

-

Total

29.670,33€

Desglossament del valor estimat del contracte:
-

Pressupost base de licitació (sense IVA):
Possible pròrroga:
Possibles modificacions:
Possibles opcions eventuals:

1.367.305,79 €
N/A
N/A
N/A

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 1.367.305,79 €
VII) Durada del contracte:
La duració del contracte de subministrament i instal·lació dels 9 lots (1 al 9) s'executarà
en un màxim de setmanes segons taula següent, des de la data de formalització del contracte:

lot

1

2

3

4
5
6
7
8

9

Nom lot

Termini màxim, en setmanes, de la recepció, instal·lació, configuració, validació, posada en marxa i formació

Subministrament i instal·lació d'una solució de virtualització destinada als nodes de servei del clúster de computació
científica CNAG - CRG.
Subministrament i instal·lació de commutadors de xarxa per al CRG.
Subministrament i instal·lació d'una ampliació de la capacitat i rendiment de
l’emmagatzematge del clúster de computació científica del CNAG-CRG.
Subministrament i instal·lació d’equips
per al clúster de computació científica
del CNAG-CRG.
Subministrament i instal·lació d’un tallafoc per a la xarxa CNAG-CRG.
Subministrament i instal·lació de servidors per a serveis informàtics per al
CNAG-CRG.
Subministrament i instal·lació de nodes
de còmput per al projecte vPDX.
Subministrament i instal·lació d’ampliació d’emmagatzematge per al projecte
vPDX.
Subministrament i instal·lació d’ampliació d’emmagatzematge per al projecte
3D’omics.

16

26

15

14
12
26
14
15
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VIII) Criteris de solvència:
Atenent a que l’objecte del contracte consisteix en un contracte de Subministrament i
instal·lació d’equips per ampliar la capacitat computacional del clúster de computació
científica, ampliar els sistemes d’emmagatzematge de dades científiques, proporcionar
una plataforma de serveis informàtics del CNAG-CRG i actualitzar la xarxa del CRG, i
que el seu valor estimat és 1.357.019,13 € (IVA exclòs) es proposen els següent criteris
de solvència:
- Solvència econòmica i financera, en relació als Lots 1 a 9:
S’acreditarà mitjançant la presentació d’un mínim de dos dels següents documents:
a) 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 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 igual al valor estimat del contracte, per
cadascun dels lots.
b) Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l'últim
exercici econòmic per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de
comptes anuals. S’haurà d’acreditar disposar d’un patrimoni net quin valor
sigui, com a mínim igual al valor estimat del contracte.
c) Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos
professionals per importat igual o superior al valor estimat del contracte.
Indicació dels riscos mínims a cobrir, del termini mínim de vigència o data de
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.
- Solvència tècnica o professional per al Lot 1:
S’acreditarà mitjançant la presentació de tots i cadascun dels següents documents:
a) Una relació dels principals subministraments realitzats en els últims tres anys que
inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els subministraments 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, a
falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.
b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats de l’execució
del contracte.
c) Declaració por part de licitador que el personal tècnic ha rebut la formació tècnica
adequada per manipular els equips en qualitat de distribuïdor oficial.
- Solvència tècnica o professional per als Lots 2, 5 i 6:
S’acreditarà mitjançant la presentació de tots i cadascun dels següents documents:
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que
inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els subministraments efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òr-

gan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a
falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.
b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats de l’execució
del contracte.
c) Certificat per part del fabricant acreditant que el personal tècnic del licitador ha
rebut la formació tècnica adequada per manipular els equips en qualitat de distribuïdor oficial.
- Solvència tècnica o professional per als Lots 3, 8 i 9:
S’acreditarà mitjançant la presentació de tots i cadascun dels següents documents:
a)

Una relació dels principals subministraments d’igual o similar naturalesa als que
són objecte del contracte, realitzats en els darrers 3 anys que inclogui import, dates
i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Aquests subministraments o treballs
s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent si el
destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A falta dels certificats, es podran acreditar mitjançant una declaració de l’empresari.

b)

Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques integrades o no a l’empresa,
participants en el contracte, especialment aquells encarregats de l’execució del
contracte.

c)

Certificat per part del fabricant que la solució proposada pel licitador és compatible amb el sistema d’emmagatzematge objecte de la ampliació.

d)

Certificat per part del fabricant acreditant que el personal tècnic del licitador ha
rebut la formació tècnica adequada per manipular els equips en qualitat de distribuïdor oficial.

- Solvència tècnica o professional per als Lots 4 i 7:
S’acreditarà mitjançant la presentació de tots i cadascun dels següents documents:
a) Una relació dels principals subministraments d’igual o similar naturalesa als que
són objecte del contracte, realitzats en els darrers 3 anys que inclogui import, dates
i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Aquests subministraments o treballs
s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent si el
destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte

privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A falta dels certificats, es podran
acreditar
mitjançant
una
declaració
de
l’empresari.
b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques integrades o no a l’empresa,
participants en el contracte, especialment aquells encarregats de l’execució del
contracte.
c) Certificat per part del fabricant acreditant que el personal tècnic del licitador ha
rebut la formació tècnica adequada per manipular els equips en qualitat de distribuïdor oficial.
IX) Criteris d’adjudicació:

Criteris per l’adjudicació del Lot 1:
-

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor (10 punts):
1. Avaluació del pla de projecte complet i de la proposta de formació (10
Punts):
Pla de projecte complet respecte al subministrament i instal·lació, incloent la fase d’entrega, instal·lació, configuració, la posta en producció del sistema i test d’acceptació, incloent la durada i desglossament
de totes les tasques a efectuar en les diferents fases mencionades al
Plec de Prescripcions Tècniques.
(a) La garantia de l'execució dels serveis amb la qualitat estipulada
(metodologia per la gestió eficaç, seguiment, mesurament de SLA's,
control
de
no
conformitats
i
millora
contínua)......................................Fins a 3 punts
(b) El grau de definició de la metodologia proposada (durant, al menys,
les fases de lliurament, instal·lació i configuració de sistema i la del
test d'acceptació) que asseguri la prestació dels serveis objecte del
contracte ................................................Fins a 4 punts.
(c) El grau de definició i la viabilitat de la proposta de
formació...................................................Fins a 3 punts

-

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques (90
Punts):
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, s’utilitzaran les següents:

1. Oferta econòmica (25 Punts):
P= Pmin * 25 / Po
On P és la puntuació obtinguda, Pmin és l’oferta mínima i Po l’oferta corresponent al licitador que es valora.
Justificació fórmula: L’empresa licitadora que presenti l’oferta econòmica
més baixa, rebrà la puntuació màxima de 25 punts, la resta d’ofertes rebrà
la puntuació proporcional respecte a la més econòmica, de conformitat
amb la fórmula anteriorment referenciada.

2. Especificacions tècniques de la solució de virtualització (65 Punts)
2.1. Nombre de servidors controladors del Lot 1 (40 Punts):
P= 40 * (Co – 3) / (Cmax – 3)
On P és la puntuació obtinguda per l'oferta, Co és el nombre de servidors controladors oferts i Cmax és el nombre màxim de servidors controladors oferts.
Justificació fórmula: Es puntua amb un total de 40 punts el màxim nombre de servidors ofert (tenint en compte els requisits de l'apartat “L1.
Especificaciones técnicas de la solución de virtualización” del Plec
de Prescripcions tècniques). Només es puntuaran aquelles ofertes que
presentin capacitats superiors als mínims indicats, i el càlcul es farà basant-se en el diferencial ofert. Les ofertes que ofereixin exactament el
mínim (3 servidors) rebran una puntuació de zero.

2.2. Nombre de cores dels servidors controladors (10 Punts)
P= 10 * (Co – 48) / (Cmax – 48)
On P és la puntuació obtinguda per l'oferta, Co és el nombre de cores
oferts i Cmax és el nombre màxim de cores oferts.
Justificació fórmula: Es puntua amb un total de 10 punts el màxim nombre de cores per servidor de tipus controlador (tenint en compte els requisits de l'apartat “L1. Especificaciones técnicas de la solución de
virtualización” del Plec de Prescripcions tècniques). Només es puntuaran aquelles ofertes que presentin capacitats superiors als mínims indicats, i el càlcul es farà basant-se en el diferencial ofert. Les ofertes
que ofereixin exactament el mínim (48 cores per servidor controlador)
rebran una puntuació de zero.

2.3. Freqüència base rellotge per sobre del mínim en servidors de tipus
controlador (5 Punts)
P= 5 * (Fo – 2.3) / (Fmax – 2.3)
On P és la puntuació obtinguda per l'oferta, Fo és la freqüència base del
processador ofert i Fmax és la màxima freqüència base oferta.
Justificació fórmula: Es puntua amb un total de 5 punts la màxima freqüència en servidors de tipus controlador (tenint en compte els requisits
de l'apartat “L1. Especificaciones técnicas de la solución de virtualización” del Plec de Prescripcions tècniques). Només es puntuaran
aquelles ofertes que presentin freqüències superiors als mínims indicats, i el càlcul es farà basant-se en el diferencial ofert. Les ofertes que
ofereixin exactament la freqüència mínima (2.3 Ghz) rebran una puntuació de zero.
2.4. Capacitat de memòria dels servidors controladors (10 Punts)
P= 10 * (Mo - 256) / (Mmax - 256)
On P és la puntuació obtinguda per l'oferta, Mo és la capacitat de memòria oferta i Mmax és la capacitat màxima de memòria oferta.
Justificació fórmula: Es puntua amb un total de 10 punts la capacitat
màxima de memòria oferta en servidors de tipus controlador (tenint en
compte els requisits de l'apartat “L1. Especificaciones técnicas de la
solución de virtualización” del Plec de Prescripcions tècniques). Només es puntuaran aquelles ofertes que presentin capacitats superiors als
mínims indicats, i el càlcul es farà basant-se en el diferencial ofert. Les
ofertes que ofereixin exactament la capacitat mínima (256 GB) rebran
una puntuació de zero.

Criteris per l’adjudicació del Lot 2:
-

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques (100
Punts):
Per a l’avaluació de la oferta econòmica, s’utilitzarà la següent fòrmula:
1. Oferta econòmica (100 Punts):
P= Pmin * 100 / Po
On P és la puntuació obtinguda, Pmin és l’oferta mínima i Po l’oferta corresponent al licitador que es valora.
Justificació fórmula: L’empresa licitadora que presenti l’oferta econòmica
més baixa, rebrà la puntuació màxima de 100 punts, la resta d’ofertes rebrà
la puntuació proporcional respecte a la més econòmica, de conformitat
amb la fórmula anteriorment referenciada.

Criteris per l’adjudicació del Lot 3:
-

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor (20 Punts):

-

Pla de projecte complet respecte al subministrament i instal·lació, incloent la fase
d’entrega, instal·lació, configuració, la posta en producció del sistema i test
d’acceptació, incloent la durada i desglòs de totes les tasques a efectuar en les
diferents fases mencionades al Plec de Prescripcions Tècniques.
(a) La garantia de l'execució dels serveis amb la qualitat estipulada
(metodologia per la gestió eficaç, seguiment, mesurament de SLA's,
control
de
no
conformitats
i
millora
contínua)......................................Fins a 6 punts
(b) El grau de definició de la metodologia proposada (durant, al menys,
les fases de lliurament, instal·lació i configuració de sistema i la del
test d'acceptació) que asseguri la prestació dels serveis objecte del
contracte ................................................Fins a 8 punts.
(c) El grau de definició i la viabilitat de la proposta de
formació...................................................Fins a 6 punts

-

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques (80
Punts):
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,
s’utilitzaran les següents:
1. Oferta econòmica (40 Punts):
P= Pmin * 40 / Po
On P és la puntuació obtinguda, Pmin és l’oferta mínima i Po l’oferta corresponent
al licitador que es valora.
Justificació fórmula: L’empresa licitadora que presenti l’oferta econòmica més
baixa, rebrà la puntuació màxima de 40 punts, la resta d’ofertes rebrà la puntuació
proporcional respecte a la més econòmica, de conformitat amb la fórmula
anteriorment referenciada.

2. Capacitat d'expansió neta (40 punts)
P = Co * 40 / Cmax
On P és la puntuació obtinguda per l'oferta, Co és la capacitat neta d'expansió
oferta en TB corresponent al licitador que es valora i Cmax és la capacitat màxima
neta oferta en TB.
Justificació de la fórmula: La màxima capacitat d'expansió que s'ofereix per ampliar el sistema d'emmagatzematge primari es puntua amb un total de 40 punts.
La resta d’ofertes rebrà la puntuació proporcional respecte a Cmax, de conformitat
amb la fórmula anteriorment referenciada.

Criteris per l’adjudicació del Lot 4:
-

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor (10 Punts):

Pla de projecte complet respecte al subministrament i instal·lació, incloent la fase
d’entrega, instal·lació, configuració, la posta en producció del sistema i test d’acceptació, incloent la durada i desglossament de totes les tasques a efectuar en les diferents
fases mencionades al Plec de Prescripcions Tècniques.
(a) La garantia de l'execució dels serveis amb la qualitat estipulada
(metodologia per la gestió eficaç, seguiment, mesurament de SLA's,
control
de
no
conformitats
i
millora
contínua)......................................Fins a 3 punts
(b) El grau de definició de la metodologia proposada (durant, al menys,
les fases de lliurament, instal·lació i configuració de sistema i la del
test d'acceptació) que asseguri la prestació dels serveis objecte del
contracte ................................................Fins a 4 punts.
(c) El grau de definició i la viabilitat de la proposta de
formació...................................................Fins a 3 punts
-

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques (90
Punts):
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,
s’utilitzaran les següents:
1. Oferta econòmica (15 Punts):
P= Pmin * 15 / Po
On P és la puntuació obtinguda, Pmin és l’oferta mínima i Po l’oferta corresponent
al licitador que es valora.
Justificació fórmula: L’empresa licitadora que presenti l’oferta econòmica més
baixa, rebrà la puntuació màxima de 15 punts, la resta d’ofertes rebrà la puntuació
proporcional respecte a la més econòmica, de conformitat amb la fórmula
anteriorment referenciada.
2. Nombre de nodes oferts (75 Punts):
P= 75 * (No –28) / (Nmax – 28)
On P és la puntuació obtinguda per l'oferta, No és el nombre de nodes oferts pel
licitador que es valora i Nmax és el nombre màxim de nodes oferts.

Justificació de la fórmula: el nombre màxim de nodes que s'ofereixen es puntua
amb un total de 75 punts. (tenint en compte els requisits de l'apartat 5.4 de la Fitxa
Tècnica). Només es puntuaran aquelles ofertes que tinguin un nombre de nodes
superior al mínim indicat, i el càlcul es farà en funció del diferencial ofert. Les
ofertes que ofereixin exactament el nombre mínim (28) rebran una puntuació de
zero.
Criteris per l’adjudicació del Lot 5:
-

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques (100
Punts):
Per a l’avaluació de la oferta econòmica, s’utilitzarà la següent fòrmula:
1. Oferta econòmica (100 Punts):
P= Pmin * 100 / Po
On P és la puntuació obtinguda, Pmin és l’oferta mínima i Po l’oferta corresponent al licitador que es valora.
Justificació fórmula: L’empresa licitadora que presenti l’oferta econòmica
més baixa, rebrà la puntuació màxima de 100 punts, la resta d’ofertes rebrà
la puntuació proporcional respecte a la més econòmica, de conformitat
amb la fórmula anteriorment referenciada.

Criteris per l’adjudicació del Lot 6:
-

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques (100
Punts):
Per a l’avaluació de la oferta econòmica, s’utilitzarà la següent fòrmula:
1. Oferta econòmica (100 Punts):
P= Pmin * 100 / Po
On P és la puntuació obtinguda, Pmin és l’oferta mínima i Po l’oferta corresponent al licitador que es valora.
Justificació fórmula: L’empresa licitadora que presenti l’oferta econòmica
més baixa, rebrà la puntuació màxima de 100 punts, la resta d’ofertes rebrà
la puntuació proporcional respecte a la més econòmica, de conformitat
amb la fórmula anteriorment referenciada.

Criteris per l’adjudicació del Lot 7:
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques (100 Punts):
Per a l’avaluació de la oferta econòmica, s’utilitzarà la següent fórmula:

1. Oferta econòmica (100 Punts):
P= Pmin * 100 / Po
On P és la puntuació obtinguda, Pmin és l’oferta mínima i Po l’oferta corresponent
al licitador que es valora.
Justificació fórmula: L’empresa licitadora que presenti l’oferta econòmica més
baixa, rebrà la puntuació màxima de 100 punts, la resta d’ofertes rebrà la
puntuació proporcional respecte a la més econòmica, de conformitat amb la
fórmula anteriorment referenciada.

Criteris per l’adjudicació del Lot 8:
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques (100 Punts):
Per a l’avaluació de la oferta econòmica, s’utilitzarà la següent fòrmula:
1. Oferta econòmica (100 Punts):
P= Pmin * 100 / Po
On P és la puntuació obtinguda, Pmin és l’oferta mínima i Po l’oferta corresponent
al licitador que es valora.
Justificació fórmula: L’empresa licitadora que presenti l’oferta econòmica més
baixa, rebrà la puntuació màxima de 100 punts, la resta d’ofertes rebrà la
puntuació proporcional respecte a la més econòmica, de conformitat amb la
fórmula anteriorment referenciada.
Criteris per l’adjudicació del Lot 9:
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques (100 Punts):
Per a l’avaluació de la oferta econòmica, s’utilitzarà la següent fòrmula:
1. Oferta econòmica (100 Punts):
P= Pmin * 100 / Po
On P és la puntuació obtinguda, Pmin és l’oferta mínima i Po l’oferta corresponent
al licitador que es valora.
Justificació fórmula: L’empresa licitadora que presenti l’oferta econòmica més
baixa, rebrà la puntuació màxima de 100 punts, la resta d’ofertes rebrà la
puntuació proporcional respecte a la més econòmica, de conformitat amb la
fórmula anteriorment referenciada.

X) CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:
S’estableixen per aquest contracte les següents condicions especials d’execució:
-

Consideracions de tipus econòmic: segons clàusula 19 del Plec de Clàusules
Particulars
Consideracions de tipus mediambiental: segons clàusula 19 del Plec de Clàusules
Particulars
Consideracions de tipus social: segons clàusula 19 del Plec de Clàusules Particulars

XI) FINANÇAMENT
LOTS 1, 3 i 4:
L’objecte del present contracte es cofinança en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins el Projecte d’Ampliació de la capacitat de càlcul i d’emmagatzemament de dades massives de genòmica amb referència,
IU16-006344 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a
la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb participació
de la Generalitat de Catalunya, essent el 50% restant cofinançat amb fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya.
LOTS 2, 5 i 6:
El present contracte está finançat al 100% amb fons interns del centre provinents de la
Generalitat de Catalunya.
LOTS 7 i 8:
El projecte que ha portat a aquests resultats ha rebut finançament de la Fundació “la
Caixa” amb el codi de projecte HR20-00411
LOT 9:
El sistema d’emmagatzemament inclòs en aquest lot forma part d’un projecte que ha rebut
finançament del programa d’investigació i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea
en virtut de l’acord de subvenció n.101000309
Barcelona, 27 d’abril de 2022

Signat: Simon Heath
Cap Equip Desenvolupament Bioinformàtica i Genòmica Estadística del CNAG-CRG

Signat: Yann Dublanche
Senior ICT Systems Administrator CRG

