
 
MODEL 1 

 
 
I. Criteris la quantificació dels quals depèn d'un judici de valor: fins 45 punts 
 
Es valoraran les millores respecte els requisits mínims establerts al plec de 
prescripcions tècniques, referents als aspectes següents:  
 
• Extensió nombre de ports de mesura (fins a 9 punts)  
• Extensió rang de freqüència (fins a 9 punts) 
• Precisió en la mesura de potencia: < 0.1 dB en tot el rang freqüencial (fins a 9 punts)  
• Linealitat del receptor en la mesura de potència de -40 dBm a +10 dBm, < 0.1 dB 
(fins a 9 punts)  
• Nombre de punts de mesura: fins a 100.001 (fins a 9 punts) 
 
II. Criteris avaluables de forma automàtica: fins 65 punts 
 
Oferta econòmica: 25 punts  
 
S’utilitza una fórmula proporcional que dóna la màxima puntuació a l’oferta més 
econòmica. 
 
 A l'oferta econòmica més baixa, s'hi atorga la màxima puntuació. A la resta d'ofertes, 
s'hi atorga la puntuació que hi correspon d’acord amb la fórmula següent:  
 
Puntuació = Puntuació màx. oferta econòmica x Preu oferta més econòmica 
                                          Preu de l'oferta que es puntua  
 
Garantia de manteniment i servei postvenda : 15 punts  
 
Es puntuarà l’ampliació del període de garantia sobre el mínim exigit 5 punts per any 
de garantia addicional fins a 15 punts  
 
Sessió de demo/training amb distribució de manuals explicatius, transparències 
etc:10 punts 
  
Si s’ofereix: 10 punts Si no s’ofereix: 0 punts  
 
Termini de lliurament : 5 punts S’assignaran 5 punts si el termini de lliurament és 
inferior a 3 mesos. 
 
  



 
 

 

MODEL 2 

 
I. Criteris la quantificació dels quals depèn d'un judici de valor: fins 35 punts 
 
1) Memòria descriptiva del subministrament: fins 35 punts  
 
Es valoren aspectes tècnics dels productes oferts, que millorin les especificacions 
descrites en el Plec de prescripcions tècniques, especialment referides als mòduls de 
memòria (mida i freqüència) així com a la freqüència de rellotge del processador i a un 
major número de cores. També es valorarà la qualitat de la marca, la implementació 
nacional i l’homologació.  
 
II. Criteris avaluables de forma automàtica: fins 65 punts 
 
1) Oferta econòmica: 35 punts  
 
S’utilitza una fórmula proporcional que dóna la màxima puntuació a l’oferta més 
econòmica.  
A l'oferta econòmica més baixa, s'hi atorga la màxima puntuació. A la resta d'ofertes, 
s'hi atorga la puntuació que hi correspon d’acord amb la fórmula següent:  
 
Puntuació = Puntuació màx. oferta econòmica x Preu oferta més econòmica  
                                              Preu de l'oferta que es puntua  
 
2) Millorar la tecnologia de disc a SSD.............................. fins 5 punts  
 
Si ....................................................................................... 5 punts   
No .......................................................................................0 punts  
 
3) Augment de RAM amb 6 mòduls addicionals de 16GB .. ......15 punts  
 
Augmentar la RAM en 6 mòduls addicionals de 16GB de RAM per cada servidor. 
Memòria total per node de 192GB (12 mòduls de 16GB):  
Si ...................................................................................... 15 punts  
No .......................................................................................0 punts  
 
4) Integració amb la plataforma actual Openmanage fins a 10 punts  
 
S’integra sense pegats a Openmanage ...........................10 punts  
Es pot integrar però sense totes les funcionalitats ........... 5 punts  
No es pot integrar de cap manera .............................................. 0 punts 

 

  



 
MODEL 3 

 
I. Criteris la quantificació dels quals depèn d'un judici de valor: fins 20 punts  
 
1) Proposta del projecte: 3 punts  
 
Es valorarà la qualitat tècnica i viabilitat de la proposta (anàlisi, disseny, implementació…) i la 
seva adequació en relació als propòsits expressats al plec tècnic. Es valorarà la incorporació de 
l’esquema de la solució amb el detalls dels components i la serva interconnexió.  
S’haurà d’adjuntar una proposta de planificació del projecte i el pla d’implementació.  
 
2) Rendiment de l’entorn d’emmagatzematge: 5 punts  
 
Quantitat IOPS que pot oferir la controladora i els discos. Altres funcionalitats ofertes per la 
cabina  
 
3) Escalabilitat i facilitat d'ampliació: 5 punts  
 
Es valorarà positivament les possibilitats i la flexibilitat de creixement alhora d’augmentar la 
capacitat. Es valorarà la possibilitat de creixement disc a disc, sense necessitat d’incorporar un 
mínim nombre de discs, possibilitat d’ampliar amb el cost mínim... per tant, es precisa que el 
licitador en la seva proposta realitzi una descripció detallada tant de les opcions com de les 
possibles restriccions d’ampliació especificant el cost de les diferents opcions.  
 
4) Valoració dels serveis oferts: 3 punts  
 
Es tindrà en compte el coneixement del proveïdor en la solució FreeNAS i el suport en post-
instal·lació/formació que pugui oferir.  
Es tindran en compte millores en els serveis d’instal·lació, configuració, post-implantació de la 
solució i serveis de formació.  
 
5) Garantia i serveis de suport: 4 punts  
 
Es valoraran ampliacions sobre la garantia mínima: extensió, que inclou el temps de resposta 
per resoldre incidències, el servei de 24 hores, el temps de resolució, el lliurament de 
maquinària provisional per garantir la continuïtat del servei i altres aspectes que suposen una 
millora en les condicions mínimes.  
S’hauran d’adjuntar les certificacions dels productes presentats, possibles extensions i opcions.  
A la proposta tècnica s’haurà d’adjuntar degudament emplenat el quadre de característiques 
dels equips que figura com Annex: Valoració dels criteris tècnics i requeriments del Plec de 
Prescripcions Tècniques .  
 
II. Criteris avaluables de forma automàtica: fins 80 punts 
  
II. Criteris avaluables de forma automàtica:  
 
1) Oferta econòmica: 5 punts 

S'atorga la màxima puntuació a l'oferta més econòmica i la resta en aplicació de la següent fórmula: 
PreuMax = Pressupost màxim de la licitació Preux = Preu oferta X PreuMin = Preu oferta més econòmica 
Punts X = 5* [(PreuMax - PreuX)/(PreuMax - PreuMin)]  

2) Capacitat de memòria RAM del conjunt (Mínim de 64 GB) : 5 punts  
 



 
S'assigna el màxim nombre de punts a l'oferta que incorpora més memòria i a la resta s'assigna 
la puntuació en funció de la fórmula:  
Punts = 5*(Gb Memòria de l'oferta i / Memòria de l’oferta presentada amb el màxim de Gb)  
 
3) Capacitat processament dels servidors (Mínim un processador 64bits 16 
cores): 10 punts 
  
S'assigna el màxim nombre de punts a l'oferta que incorpora més capacitat de processament a 
la solució. És valora més cores que número de processadors.  
Rati= num. total cores/num. processadors  
Punts= 10*(Rati de l’oferta licitador / Rati de l’oferta amb el màxim rati))  
 
4) Millores en la capacitat usable d’emmagatzematge (Mínim: 10 TB): 15 punts  
 
Atorgant-se la màxima puntuació a l'oferta amb el valor més alt i la resta en aplicació de la 
següent fórmula:  
Punts = 15*(Valor licitador/Valor més alt)  
 
5) Millores en la capacitat usable d’emmagatzematge en disc SSD: 35 punts  
 
Atorgant-se la màxima puntuació a l'oferta amb el valor més alt i la resta en aplicació de la 
següent fórmula:  
Punts = 35*(Valor licitador/Valor més alt)  
 
6) Potencial d’ampliació de la capacitat d’emmagatzematge (Mínim 50 TB): 10 
punts  
 
Atorgant-se la màxima puntuació a l'oferta amb el valor més alt i la resta en aplicació de la 
següent fórmula:  
Punts = 10*(Valor licitador/Valor més alt) 

  



 
 

MODEL 4 

 

I. Criteris la quantificació dels quals depèn d'un judici de valor: fins 25 punts  
 
Es valoraran les millores respecte els requisits mínims establerts al plec de 
prescripcions tècniques, referents als aspectes següents:  
•1) Rang de freqüència superior al mínim de 6 GHz (fins a 5 punts)  
•2) Ample de banda superior al mínim de 25 MHz (fins a 5 punts)  
•3) Anàlisi del senyal en temps real (captura gapless del senyal) (fins a 5 punts)  
•4) Mòduls d’anàlisi de la capa física de LTE (fins a 5 punts)  
•5)Mòduls d’anàlisi de la capa física de NB-IoT (fins a 1 punt)  
•6) Mòdul d’anàlisi de la capa física NR (fins a 4 punts)  
 
II. Criteris avaluables de forma automàtica: fins 75 punts  
 
1) Oferta econòmica: 50 punts  
 
S’utilitza una fórmula proporcional que dóna la màxima puntuació a l’oferta més 
econòmica.  
A l'oferta econòmica més baixa, s'hi atorga la màxima puntuació. A la resta d'ofertes, 
s'hi atorga la puntuació que hi correspon d’acord amb la fórmula següent:  
 
Puntuació = Puntuació màx. oferta econòmica x Preu oferta més econòmica  
                                               Preu de l'oferta que es puntua  
 
2) Garantia de manteniment i servei postvenda : màxim 15 punts  
Es puntuarà l’ampliació del període de garantia sobre el mínim exigit, 5 punts per any 
de garantia addicional.  
 

3) Sessió de demo/training amb distribució de manuals explicatius, 
transparències, etc: 10 punts 

 

  



 
 

MODEL 5 

 

 
I. Criteris la quantificació dels quals depèn d'un judici de valor: fins 49 punts  
 
1) Adequació a l’activitat de recerca que es vol desenvolupar en el projecte CRIN-5G i 
millores respecte al plec de prescripcions tècniques mínim imprescindible.  
Fins a 49 punts  
 
II. Criteris avaluables de forma automàtica: fins 51 punts 
 
1) Oferta econòmica: 20 punts  
 
S’utilitza una fórmula proporcional que dóna la màxima puntuació a l’oferta més 
econòmica.  
A l'oferta econòmica més baixa, s'hi atorga la màxima puntuació. A la resta d'ofertes, 
s'hi atorga la puntuació que hi correspon d’acord amb la fórmula següent:   
 
Puntuació = Puntuació màx. oferta econòmica x Preu oferta més econòmica  
                                          Preu de l'oferta que es puntua  
 
2) Garantia i manteniment de 5 anys: 16 punts  
 
Garantia és de 5 anys............................ 16 punts  
Garantia és inferior a 5 anys ................ 0 punts  
La garantia inclou la reparació integral de l’equip per al seu correcte funcionament, i, 
en el seu cas, el re-calibratge si és necessari. Aquesta garantia també ha d’incloure els 
recal·libratges després d’un upgrade.  
 
3) Activitats i materials formatius: fins a 15 punts. Distribuïts de la següent 
manera:  
 
S’inclou sessions d’entrenament (mínim 2 sessions x 4h cadascuna) a les 
instal·lacions de la UPC .......................................................... 7 punts  
S’aporten manuals explicatius ................................................ 8 punts 

  



 
 

 

MODEL 6 

 

 
I. Criteris la quantificació dels quals depèn d'un judici de valor: fins 25 punts  
 
1) Millores sobre l’equipament: Fins a 15 punts  
 
Es valoraran les millores de les especificacions tècniques dels servidors d’acord amb 
els requeriments mínims exigits als plecs de prescripcions tècniques. També es 
valorarà que els equipaments/components siguin de baix consum elèctric (eco-
friendly).  
  
2) Millores sobre la garantia i qualitat del servei: Fins a 10 punts  
 
Es valoraran les millores sobre la garantia mínima exigida als plecs tècnics, el termini 
de lliurament, el grau de resposta efectiva de les incidències, i que el proveïdor 
gestioni la garantia de forma integral (les pròpies i les dels fabricants i integradors). 
També es valorarà l’accés a bases de dades de coneixement, configuracions o fòrums 
oficials.  
 
II. Criteris avaluables de forma automàtica: fins 75 punts  
 
1) Oferta econòmica: 75 punts  
 
S’utilitza una fórmula proporcional que dóna la màxima puntuació a l’oferta més 
econòmica.  
 
A l'oferta econòmica més baixa, s'hi atorga la màxima puntuació. A la resta d'ofertes, 
s'hi atorga la puntuació que hi correspon d’acord amb la fórmula següent:  
 
Puntuació = Puntuació màx. oferta econòmica x Preu oferta més econòmica  
                                             Preu de l'oferta que es puntua 

 

 

 

  



 
 

MODEL 7 

 

I. Criteris la quantificació dels quals depèn d'un judici de valor: fins a 45 punts 

1. Proposta tècnica del projecte: 10 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. Adequació a la infraestructura de servidors existents: 15 punts 

Es tindrà en compte l'homogeneïtat de la solució proposada, si tots els equips 
són d’un mateix fabricant i el cost d’adaptació a l’entorn de gestió existent, tal i 
com es descriu al plec tècnic.  

3. Escalabilitat, capacitat d’ampliació: 10 punts 

Es tindrà en compte la capacitat d’expansió de la solució proposada per 
adaptar-se a al possible augment de necessitat futura de prestació de serveis, 
tant pel que fa a capacitats de computació com d’emmagatzematge. 

4. Valoració dels serveis inclosos: 10 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, l’accés a tècnics experts en el maquinari i el programari, així com la 
simplicitat en la via d'accés als serveis de suport. 

 

II. Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 55 punts 

1. Oferta econòmica: 15 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 del servidor de VDI: 10 punts 

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

Millora del processador (2 punts) 

S’avalua segons la ràtio: R = núm total de nuclis / núm de processadors 

calculant els punts segons:  Pi = 2 * Ri / Rmax  

on Ri és la ràtio de l’oferta que s’avalua i Rmax és el de l’oferta amb millor ràtio. 

Quantitat de memòria RAM (3 punts) 



 
La màxima puntuació és per a l’oferta amb major quantitat de RAM (GBmax) i 
per a la resta es calcula segons: Pi = 3 * 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. 

Espai per a emmagatzematge (2 punts) 

La màxima puntuació és per a l’oferta amb la major quantitat de discos de 
capacitat com a  mínim la indicada al plec tècnic (NDmax) i per a la resta es 
calcula segons: Pi = 2 * NDi / NDmax  

on NDi és el nombre de discos de l’oferta que s’avalua. 

Prestacions del processament gràfic (3 punts) 

La puntuació s’obté a partir del rendiment Rg = NGPU * Ncores * GB, on NGPU 
és el nombre de GPUs que s’ofereixen, Ncores és el nombre de nuclis per GPU 
i GB els gigabytes de memòria per GPU. 

Se li dona la màxima puntuació a l’oferta amb el valor Rg més alt (Rgmax) i a la 
resta segons la fórmula Pi = 3 * Rgi / Rgmax  

3. Característiques dels servidors d’emmagatzematge: 10 punts 

Per a cadascun dels tres tipus especificats al plec tècnic es tindran en compte 
les millores aportades respecte dels requisits mínims. 

Millora del processador (2 punts) 

S’avalua segons la ràtio: R = núm total de nuclis / núm de processadors 

calculant els punts segons:  Pi = 2 * Ri / Rmax  

on Ri és la ràtio de l’oferta que s’avalua i Rmax és el de l’oferta amb millor ràtio. 

Quantitat de memòria RAM (3 punts) 

La màxima puntuació és per a l’oferta amb major quantitat de RAM (GBmax) i 
per a la resta es calcula segons: Pi = 3 * 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. 

Espai per a emmagatzematge (5 punts) 

La màxima puntuació és per a l’oferta amb la major quantitat de discos de 
capacitat com a mínim la indicada al plec tècnic per a cada tipus de tecnologia 
(NDmax) i per a la resta es calcula segons: Pi = 5 * NDi / NDmax  

on NDi és el nombre de discos de l’oferta que s’avalua. 

4. Característiques del servidor de virtualització: 10 punts 

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

Millora del processador (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. 

Quantitat de memòria RAM (5 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. 

5. Garantia i servei postvenda: 10 punts 

Es dona la màxima puntuació a l’oferta amb el major període 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. 

 

 

 

 

 

 


