ANUNCI
De la Universitat Autònoma de Barcelona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
Subministrament, instal·lació i manteniment de l’equipament de tallafocs perimetral del Servei
d’Informàtica (Exp. 45/2019)

-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Universitat Autònoma de Barcelona.
b) Número d’identificació: 11
c) Dependència que tramita l'expedient: Unitat de Contractació Administrativa de la Universitat
Autònoma de Barcelona
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Ensenyament superior.
f) Número d'expedient: 45/2019

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Universitat Autònoma de Barcelona
a) Domicili: Campus UAB
b) Localitat i codi postal: Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) CP: 08193
c) Codi NUTS: ES511
d) Telèfon: 935812479
e) Adreça electrònica: uca@uab.cat
f) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/uab
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: 6 dies abans finalització termini presentació
d’ofertes.
Horari d’atenció: De dilluns a dijous de 9:30 a 14 h i de 15:30 a 17h. Divendres de 9:30 a 14h.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Subministrament, instal·lació i manteniment de l’equipament de tallafocs
perimetral del Servei d’Informàtica (Exp. 45/2019)
b) Admissió de pròrroga: si
c) Divisió en lots y número de lots: no
d) Lloc d'execució: Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
e) Durada: 5 anys a comptar des de la data de subministrament.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 48800000-6
h) Codi NUTS: ES511
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministraments
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert, sotmès a regulació harmonitzada.
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No

-5 Pressupost de licitació
Pressupost base de licitació:

Pressupost base
Pròrrogues

170.000,00 €
90.000,00 €

Modificació prevista (20%)
Total valor estimat

52.000,00 €
312.000,00 €

a) Valor estimat del contracte: 312.000,00 euros (IVA exclòs).
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: No
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte (IVA exclòs)-8 Requisits específics del
contractista
Obligació d’inscripció dels licitadors al RELI / ROLECE: no.
Inicialment, per a l’acreditació de la capacitat i la solvència, únicament s’ha de presentar el
Document europeu únic de contractació (DEUC). Només el licitador que sigui proposat com a
adjudicatari haurà de presentar la documentació justificativa següent:

-

La solvència econòmica i financera s’ha d’acreditar amb una declaració relativa al volum
anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de negoci dels 3 últims
conclosos ha de almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte (252.892,56 €).

La solvència professional o tècnica s’ha d’acreditar amb una relació dels principals subministraments
del mateix tipus que l’objecte del contracte, efectuats pel licitador en el curs dels 3 últims anys, que
inclogui l’import, la data i el destinatari (públic o privat).

Aquesta relació ha d’acreditar haver realitzat un mínim de 2 contractes de volum similar o superior al
de l’objecte del contracte que es licita.

Els subministraments realitzats s’han d’acreditar 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 del licitador acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació.

Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: no.
Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió
mediambiental: no.
-9 Criteris d’adjudicació:

1. Criteris de valoració subjectiva

1.1. Valoració tècnica de la solució proposada.
Seran objecte de valoració els aspectes següents:

a) Facilitat de gestió: definició i gestió de regles de firewall, eines gràfiques de gestió
i suport proposades, interfícies completes i amigables, configuracions gestionables,
logging, eines de diagnosi i control de fluxos, gestió de múltiples configuracions i
upgrades en calent. Interfície de comandament clara i útil. Capacitat d’anàlisi
d’incidències àgil, precisa i clara. Eines de reporting completes i fàcils de programar.
Altres elements que suposin avantatge competitiu en la gestió respecte els que
aporten les altres propostes presentades. (fins a 4 punts)
b) Documentació aportada: completesa, claredat i simplicitat de la documentació
descriptiva de la solució i de les funcionalitats dels components. Altres elements
positivament diferenciadors de l’oferta respecte a la documentació. (fins a 2 punts)
c) Grau d’integració amb la infraestructura existent i facilitats per la migració:
cost de la integració en termes de temps, tasques de configuració i la seva
complexitat. Temps de desconnexió i procediments que automatitzin la migració i
minimitzin l’aparició d’errors. Impacte als usuaris i als serveis. Facilitat per la
migració dels serveis de VPN. Altres elements que facilitin la integració amb la
infraestructura actual diferenciadors de l’oferta respecte a les altres propostes
presentades. (fins a 4 punts)

d) Capacitat, funcionalitats i flexibilitat en el creixement: recursos més enllà dels
que es demana al plec. Potencialitat de creixement. Flexibilitat en les opcions de
creixement. Disponibilitat de material de contingència emmagatzemat a la UAB per
fer intervencions en calent. Homogeneïtat de la solució proposada. Compatibilitat
amb elements d’altres fabricants: capacitat d’integració de components de connexió
òptics o cables DAC d’altres fabricants, integració amb eines de gestió de tercers.
Integració a la solució d’una proposta de firewall virtual. Integració d’aquest firewall
a la mateixa consola de gestió que els firewall físics. Capacitats i funcionalitats de
les interfícies de gestió. Capacitats de monitorització i anàlisi d’incidències
(troubleshooting). Capacitat de la solució de VPN per a clients finals, tant del servei
proxy client-less com del servei de terminació de túnels. Funcionalitats del portal
VPN. Capacitats d’estalvi d’energia, consums elèctrics ajustats i eficiència
energètica. Altres funcionalitats que suposen un avantatge competitiu de la solució
respecte les que aporten les altres propostes presentades. (fins a 8 punts)

e) Capacitat de la solució per suportar serveis futurs: arquitectura que suporti
plantejaments SDx (Software Defined Networks, Software Defined Storage, etc.).
Capacitats SDWan. Capacitats ofertes útils a la universitat que milloren les
demanades del plec tècnic. Elements de virtualització. Altres capacitats
tecnològiques que donin un avantatge competitiu a la solució. (fins a 4 punts)

f) Integració amb la solució de monitorització corporativa: integració amb les
eines de monitorització (Cacti, Centreon). Disposició de “templates” amb les
variables snmp necessàries per fer la monitorització. Capacitat d’exportació de
dades de monitorització a entorns oberts. Disposició d’interfícies de monitorització

Punts
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integrables amb les eines de monitorització de la universitat. Altres elements que
facilitin aquesta integració. (fins a 2 punts)

g) Integració de la proposta de firewall en la xarxa corporativa i amb la solució
de switching, de virtualització i de presència al “cloud”: compatibilitat
d’estàndards suportats, capacitat d’interconnexió. Homogeneïtzació de consoles.
Facilitat de realització de tasques de provisió que combinin switching i firewall.
Provisió d’almenys una llicència de firewall virtual per ESX. Protecció per
diversificació dels mecanismes de seguretat resultant de la integració amb les altres
eines de seguretat de la xarxa. Altres funcionalitats que suposen un avantatge
competitiu de la solució. (fins a 4 punts)

h) Formació: pla de formació suficient i adequat a les nostres necessitats. Detall de
l’especificació i claredat de la proposta. Altres elements diferenciadors de l’oferta
respecte a la formació. (fins a 2 punts)

5
1.2. Projecte d'instal·lació.
Seran objecte de valoració els següents aspectes:

a) Dimensionament i idoneïtat dels recursos humans, materials i tecnològics
per fer les instal·lacions d’aquest projecte: perfils tècnics adequats, experiència
demostrable en projectes d’abast similar i altres elements de la proposta
d’instal·lació que suposin un avantatge competitiu de la solució respecte de les
altres presentades. (fins a 1 punt)
b) Idoneïtat del projecte proposat: detall de la planificació de les tasques i les
assignacions, credibilitat en les assignacions de temps. Complexitat de les tasques
de instal·lació i nivell de detall dels procediments. Claredat de la proposta de
planificació i terminis. Altres elements de la planificació del projecte que suposin un
avantatge competitiu de la solució respecte de les altres presentades. (fins a 3
punts)

c) Proposta de migració: claredat de la proposta de migració, facilitat i impacte de la
integració i limitació de l’impacte sobre els servidors i els usuaris. Disposició d’una
anàlisi d’amenaces i riscos i un pla de contingència de la migració. Concreció,
credibilitat i impacte de les desconnexions. Disponibilitat d’una eina de traducció
automàtica per aquesta tasca. (fins a 1 punt)

1.3. Servei de manteniment.
Seran objecte de valoració els següents aspectes:

5

a) Dimensionament i idoneïtat dels recursos humans, materials i tecnològics
dedicats a aquest projecte: perfils tècnics adequats, experiència en projectes
d’abast similar i altres elements de la proposta del servei de manteniment que
suposin un avantatge competitiu de la solució respecte de les altres presentades.
(fins a 2 punts)
b) Idoneïtat del servei proposat: capacitat de resposta i resolució adequats a les
necessitats, procediments de detecció proactiva d’anomalies, gestió de les
incidències: integració amb els procediments corporatius, gestió de garanties,
interlocutor responsable del servei, etc. (fins a 3 punts)

Total subjectius

40

Total subjectius

40

2. Criteris de valoració objectiva

Punts

2.1. Oferta econòmica de l’equipament i els serveis.

25

A l’oferta econòmica més baixa se li atorgarà la màxima puntuació, i a la resta
d'ofertes se’ls atorgarà la puntuació que correspongui d’acord amb la fórmula
següent:

Puntuació de l’oferta = Puntuació màxima x Preu de l’oferta més econòmica
Preu de l'oferta que es valora

2.2. Compatibilitat de les òptiques.

2

Se li atorgarà aquesta puntuació íntegra a l’oferta que permeti la integració d’òptiques i
cables genèrics en els seus components de connexió.

2.3. Altres millores de l’oferta.
Seran objecte de valoració els següents aspectes:

a) Inclusió de ports de 25Gbps: Inclusió d’un mínim de 10 ports a 25Gbps: 10 punts
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b) Augment del nombre de sessions concurrents: Nombre màxim de sessions
concurrents suportades per sobre de 15 milions: 3 punts
c) Augment del cabdal suportat per la funcionalitat de tallafocs: cabdal suportat
per sobre de 60Gbps: 10 punts
d) Presència en el quadrant de Gartner “Gartner Network Firewall Magic
Quadrant 2019”. Es valorarà de la següent manera:
- El fabricant està en el quadrant de Leaders i és el millor posicionat entre les ofertes
presentades: 10 punts
- El fabricant està en el quadrant de Leaders però no és el millor posicionat entre les
ofertes presentades: 6 punts
- El fabricant de l’equip està en els quadrants Challengers o Visionaries: 3 punts

Total objectius

60

Total criteris d’adjudicació

100

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
- el compliment dels principis ètics establerts a la clàusula 22.8 d’aquest plec.
-

El compliment de la condició especial d’execució establerta a l’apartat O d’aquest quadre.

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: Sí.
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Presentació Electrònica: Sobre Digital a través de la Plataforma de contractes del sector
públic.
b) S’utilitzen les comandes electròniques: No
c) S’accepta la facturació electrònica: Sí
d) S’utilitza el pagament electrònic: No
-14 Obertura de proposicions (sobre C)
a) Entitat: Universitat Autònoma de Barcelona
b) Lloc, data i hora: a determniar
c) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic
-15 Despeses d'anunci: no n’hi ha
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català i castellà
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs
Recurs especial davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic: Via Laietana, 14, 08003

Barcelona. Termini de 15 dies hàbils.
Recurs contenciós administratiu davant de la Jurisdicció contenciosa administrativa. Termini de de 2
mesos.
Recurs potestatiu de reposició davant de la Rectora UAB: Registre General UAB (Edifici A). Termini
d’1 mes.
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: No

