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I. Criteris la quantificació dels quals depèn d'un judici de valor: fins a 25 punts 

 
1) Proposta tècnica del projecte: fins a 5 punts 
Es valorarà la qualitat de la memòria, el detall de les descripcions dels elements, la 
planificació de l’execució i tota aquella informació que pugui aportar confiança en la 
viabilitat de la proposta i en el compromís de servei per part del licitador. 
 
 
2) Escalabilitat, capacitat d’ampliació: fins a 7 punts 
Es tindrà en compte la capacitat d’expansió de la solució proposada per adaptar-se al 
possible augment de necessitat futura de prestació de serveis, tant pel que fa a capacitats 
de servidors com d’emmagatzematge. 
 
3) Valoració dels serveis inclosos: fins a 8 punts 
Es valorarà la qualitat i el nivell de servei d’assistència proveït, l’assistència 
ininterrompuda, l’accés remot als equips des del servei de suport en cas de necessitat, 
les actualitzacions de firmware i del software de gestió, l’accés a tècnics experts en el 
maquinari i el programari, així com la simplicitat en la via d'accés als serveis de suport. 

 
4) Adequació a la infraestructura de servidors existents : fins a 5 punts 
Es tindrà en compte l'homogeneïtat de la solució proposada i el cost d’adaptació a 
l’entorn de virtualització VMWare existent. 

 
 
II. Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 75 punts 
 
1) Oferta econòmica: fins a 10 punts 

L’oferta econòmica més baixa (OEmin) rebrà la màxima puntuació (Pmax) i la resta d'ofertes 
rebran la puntuació segons la fórmula següent: 
 
Pi = Pmax * OEmin / OEi  
on Pi serà la puntuació corresponent a l’oferta econòmica que s’avalua OEi  
 

2) Característiques de la cabina d’emmagatzematge: fins a 40 punts  
Es valoren les característiques i millores respecte dels requisits mínims especificats al plec 
tècnic.  



 
 

 
2.1)  Millores en la capacitat d’emmagatzematge efectiva (sense compressió ni 
deduplicació) en disc SSD:  fins a 10  punts 

 
La màxima puntuació és per a l’oferta amb major quantitat de espai (Emax) i per a la 
resta es calcula segons: Pi = 10 * Ei / Emax   
 
on Ei és el nombre de Terabytes de l’oferta que s’avalua i Emax és el de l’oferta amb 
major quantitat d’espai d’emmagatzematge. 

 
2.2)  Rendiment de la cabina en termes de IOPS: fins a 15 punts 

La màxima puntuació és per a l’oferta amb major quantitat de IOPS (IOPSmax) i per a 
la resta es calcula segons: Pi = 5 * IOPSi / IOPSmax   
 
on IOPSi és el nombre de IOPS de l’oferta que s’avalua i IOPSmax és el de l’oferta amb 
major rendiment. 
 

 
2.3)  Quantitat de memòria cau (fins a 5 punts)  

La màxima puntuació és per a l’oferta amb major quantitat de cau (GBmax) i per a la 
resta es calcula segons: Pi = 5 * GBi / GBmax   
 
on GBi és el nombre de Gigabytes de memòria cau de l’oferta que s’avalua i GBmax és 
el de l’oferta amb major quantitat de memòria cau. 
 

2.4)  Millores en la compressió/deduplicació (fins a 10 punts)  
S’atorgaran 5 punts a les ofertes on la compressió/deduplicació es realitzi per 
hardware. 
S’atorgaran 5 punts addicionals a les ofertes que incloguin factor de compressió/de 
duplicació superior al mínim requerit. 

 
3) Característiques dels servidors de virtualització: fins a 15 punts  

Es valoren les millores respecte dels requisits mínims especificats al plec tècnic.  
 

3.1)  Millora del processador (fins a 5 punts) 
S’avalua segons la ràtio: R = núm total de nuclis / núm de processadors 
calculant els punts segons:  Pi = 5 * Ri / Rmax   
 
on Ri és la ràtio de l’oferta que s’avalua i Rmax és el de l’oferta amb millor ràtio. 

 
3.2)  Quantitat de memòria RAM (fins a 10 punts)  
La màxima puntuació és per a l’oferta amb major quantitat de RAM (GBmax) i per a la 
resta es calcula segons: Pi = 5 * GBi / GBmax   
 
on GBi és el nombre de Gigabytes de RAM de l’oferta que s’avalua i GBmax és el de 
l’oferta amb major quantitat de memòria RAM. 

 
4) Garantia i serveis de suport: fins a 10 punts 

Es dona la màxima puntuació a l’oferta amb el període més gran de garantia (PGmax) i per 
a la resta els punts es calculen segons: Pi = 10 * PGi / PGmax   
on PGi és el període de garantia de l’oferta que s’avalua. 
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1) OFERTA ECONÒMICA (fins 10 punts) 
S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta econòmica més baixa. Per a la resta d’ofertes s’aplicarà la fórmula 
indicada al quadre de característiques tècniques. 
 
 

 

 
1) CARACTERÍSTIQUES DE LA CABINA D’EMMAGATZEMATGE (fins 40 punts) 

 
2.1) Millores en la capacitat d’emmagatzematge efectiva (sense 
compressió ni deduplicació) en disc SSD (fins 10 punts) 
 

S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta amb major quantitat d’espai. Per a la resta d’ofertes s’aplicarà la 
fórmula indicada al quadre de característiques tècniques 
 

 
2.2) Rendiment de la cabina en termes d’IOPS (fins 15 punts) 
 

S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta amb major quantitat d’IOPS. Per a la resta d’ofertes s’aplicarà la 
fórmula indicada al quadre de característiques tècniques 

 

 
2.3) Quantitat de memòria CAU (fins 5 punts) 
 

S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta amb major quantitat de cau. Per a la resta d’ofertes s’aplicarà la 
fórmula indicada al quadre de característiques tècniques. 

 

 
 
2.4)Millores en la compressió / deduplicació (fins 10 punts) 
 

Oferta del Licitador € (IVA exclòs) 

Oferta del Licitador Nombre Terabytes  

Oferta del Licitador Quantitat d’IOPS  

Oferta del Licitador Quantitat de memòria CAU  



 

 
 

 
2) CARACTERÍSTIQUES DELS SERVIDORS DE VIRTUALITZACIÓ (fins 15 

punts) 
 
3.1) Millora del processador (fins 5 punts) 
 

S’avaluarà segons la ratio indicada al quadre de característiques tècniques. 
 

 
3.2) Quantitat de memòria RAM (fins 10 punts) 

 
S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta amb major quantitat de RAM. Per a la resta d’ofertes s’aplicarà 
la fórmula indicada al quadre de característiques tècniques 
 

 
3) PERÍDODE DE GARANTIA  I SERVEIS DE SUPORT 

 
S’atorgarà la màxima puntuació a la proposta que oferti la major ampliació del termini de garantia i serveis 
de suport sobre el mínim requerit de 3 anys, d’acord amb el Plec de prescripcions tècniques. Per  la resta 
d’ofertes s’aplicarà la fórmula indicada al quadre de característiques tècniques. 
 
 

 
 
 
Lloc i data 
 
 
 
 
Signatura 
 
 

Oferta del Licitador La compressió/deduplicació 
es realitza per hardware  SI     /    NO 

 Factor de compressió 
/deduplicació superior   SI     /    NO 

Oferta del Licitador  

Oferta del Licitador  

Oferta del Licitador                        Anys addicionals als 3 anys requerits  
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