Exped. CSI2021071

INFORME VALORACIÓ TÈCNICA
1

Resum de puntuacions

Lot únic:
S’han presentat un total de 2 ofertes i totes elles han estat avaluades tècnicament. Segons el
contingut de les propostes, totes elles semblen complir amb els requeriments mínims del plec tècnic.
A continuació es mostra la taula resum amb les valoracions atorgades a cadascuna de les propostes:
Lot Únic

Punts
criteri

Disseny general de la solució
Robustesa i Simplicitat
Gestió i monitorització
Integració eines corporatives

Connectivitat nexus 9300
Prestacions equipaments FO
Connectivitat Firewalls
Qualitat de la memòria tècnica

Valoracions
Becomit
Semic

15

25

29

8
4
3
10

9
8
8
10

9
10
10
10

10

9

10

5

10

10

5

9

8

Les valoracions s’han realitzat puntuant de 0 a 10 cadascuna de les propostes.
Disseny general de la solució. En l’apartat de robustesa i simplicitat ambdues propostes han
obtingut la mateixa puntuació. Les dues ofertes presenten una arquitectura semblant, amb un grau de
simplicitat de la solució elevat que, al mateix temps garanteix la continuïtat del servei en cas de
fallada d’algun dels elements. En el que respecta als adaptadors de xarxa, Becomit incloïa
adaptadors originals per la integració amb l’equipament de datacenter però compatibles per la
connectivitat dels equips de planta. En el cas de l’oferta de SEMIC es dona la situació contrària; es
presenta amb adaptadors originals per la connectivitat a planta, però compatibles per l’equipament de
datacenter. Això fa que cap de les dues ofertes obtinguin la millor puntuació ja que cap de les dues
solucions proposa la totalitat d’adaptadors originals. L’oferta de SEMIC ha obtingut la millor puntuació
l’apartat gestió i monitorització ja que inclou el llicenciament i les tasques de configuració de la
infraestructura a les eines actuals del CSI així com una eina de planificació i canvis de configuració
del mateix fabricant. Per altra banda, l’oferta de BECOMIT inclou un software de monitorització del
fabricant Dorado però amb comptabilitat bàsica en la integració amb la monitorització actual del CSI
del fabricant Aruba. Per últim, a l’apartat Integració eines corporatives, valoràvem la simplicitat de la
solució pel que l’oferta de SEMIC torna a obtenir la màxima puntuació. La seva solució s’integra
completament amb les eines actuals, sense necessitat de programari de tercers, ja que són del
mateix fabricant que la infraestructura proposada. En el cas de BECOMIT aquesta integració no és
tan simple ni completa ja que és necessari la instal·lació de programari de tercers per una gestió de la
infraestructura proposada. A més, la integració amb les eines actuals i, al tractar-se d’un fabricant
diferent, només arriba a ser bàsica.
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Connectivitat Nexus 9300. En aquest apartat, on es valorava l’ample de banda màxim disponible als
enllaços de connectivitat amb l’equipament de xarxa de datacenter, ambdues ofertes obtenen la
màxima puntuació. Les dues propostes inclouen els adaptadors que proporcionen la màxima
capacitat disponible als equipaments actuals i redundància.
Prestació dels equipaments d’agregació fibra. De les dues ofertes, SEMIC obté la millor puntuació
en aquest apartat ja que, els dispositius d’agregació inclosos a l’oferta, tenen millor rendiment en una
de les dues mètriques que es valoraven: Quantitat de paquets per segon que l’equipament de fibra
pot gestionar. L’equipament presentat a l’oferta de BECOMIT empata a l’altre mètrica de rendiment
pur (throughput), pel que obté una valoració uns punts inferior.
Connectivitat firewalls FG1800F. En aquest apartat, on es valorava l’ample de banda màxim
disponible als enllaços de connectivitat amb el firewall, ambdues ofertes obtenen la màxima
puntuació. Les dues propostes inclouen els adaptadors que proporcionen la màxima capacitat
disponible als equipaments actuals i redundància.
Qualitat de la memòria tècnica presentada. BECOMIT obté la millor puntuació en aquest apartat ja
que la memòria tècnica entregada presenta tota la informació de manera completa, clara i concisa,
fent ús dels dos documents requerits (Disseny de la solució general, Disseny de la solució específic)
tal i com s’indica el plec de prescripcions tècniques. L’oferta de SEMIC obté pitjor puntuació ja que la
informació és més complicada de trobar i es centra principalment en els criteris d’adjudicació. A més,
es troba distribuïda entre els dos documents presentats a la memòria, tot i que aquest no és l’objectiu
que es busca, i és difícil comprovar que l’oferta compleix amb els requeriments del concurs.
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De les valoracions anteriorment detallades, se n’extreu el següent quadre de puntuació:
Lot Únic

Puntuació

Punts
criteri

Becomit

Semic

15,00

12,80

14,20

Robustesa i Simplicitat

8,00

7,20

7,20

Gestió i monitorització

4,00

3,20

4,00

Integració eines corporatives

3,00
10,00

2,40
10,00

3,00
10,00

10,00

9,00

10,00

5,00

5,00

5,00

5,00

4,50

4,00

Disseny general de la solució

Connectivitat nexus 9300
Prestacions equipaments FO
Connectivitat Firewalls
Qualitat de la memòria tècnica

Amb aquest quadre de puntuacions, totes les propostes passen a l’obertura del sobre C.

JAVIER GRUESO
MULA - DNI
(AUT)

Firmado digitalmente por JAVIER GRUESO
MULA - DNI
(AUT)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consorci Sanitari Integral, 2.5.4.97=VATESQ5856254G, ou=Treballador públic de nivell
alt d'autenticació, sn=GRUESO MULA - DNI
givenName=JAVIER,
serialNumber=IDCES-52194791V, cn=JAVIER
GRUESO MULA - DNI
(AUT)
Fecha: 2021.11.08 07:46:28 +01'00'

Javier Grueso Mula
Director Sistemes d’Informació del Consorci Sanitari Integral
04 de novembre de 2021

Sistemes d’Informació

3/3

