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DADES DEL CONTRACTE
Expedient

E-300700/03-04-14

Objecte

Subministrament i instal·lació d’una infraestructura de
virtualització per al Parc de Recerca UPF al Campus de la
Ciutadella
LOT 1: Infraestructura que utilitzi processadors X86
LOT 2: Infraestructura que utilitzi processadors SPARC

Procediment

Procediment obert

Pressupost bàsic de licitació

200.000,00 € (IVA exclòs) , que es desglossen en:
LOT 1: 100.000,00 € (IVA exclòs)
LOT 2: 100.000,00 € (IVA exclòs)

Data adjudicació contracte

LOT 1: 12 de juny de 2014
LOT 2: 11 de juny de 2014

Número d’ofertes rebudes

LOT 1: 5
LOT 2: 2
LOT 1: 99.994,03 € (IVA exclòs)
LOT 2: 99.976,00 € (IVA exclòs)

Import adjudicació

Les fonts de finançament a disposició de la Universitat
Pompeu Fabra per a la inversió objecte d’aquest contracte són
les següents:
- 50% de la Generalitat i el Fons europeu de
desenvolupament regional (FEDER) en el marc del
Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013.
Objectiu 2 de competitivitat regional i ocupació [Una
manera de fer Europa].
- Programa INNOCAMPUS, en el marc del Programa
Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) del
Ministeri de Ciència i Innovació.
- Subprograma ACTEPARQ 2009 del Ministeri de
Ciència i Innovació.
- Programa CEI del Ministeri d’Educació.

Termini d’execució

El subministrament s’ha de lliurar i ha de quedar instal·lat com a
màxim en 60 dies naturals des de la formalització del contracte

Motiu de l’adjudicació

LOT 1: S’adjudica a l’empresa SATEC atès que ha resultat
l’oferta més avantatjosa per la Universitat, atenent a la
puntuació obtinguda en els criteris de valoració establerts al
Plec de clàusules administratives particulars i en concret:
perquè l'empresa SATEC ha estat l'única que presentat la
millora d’ampliació dels ports del mòdul de connectivitat.
Aquest fet suposa una cost econòmic substancial i per tant és
lògic que la seva oferta no sigui tant competitiva en altres
aspectes objecte de puntuació objectiva, com és l'oferta
econòmica i el rendiment total (a l’incloure la seva oferta

processadors de menys capacitat i per tant més econòmics). No
obstant, aquesta millora en l’ampliació de ports del mòdul de
connectivitat permetrà un estalvi econòmic, la simplificació de
connectivitat i l'actualització tecnològica que suposava per a la
UPF integrar en els nous equips les funcions dels commutadors
de xarxa d'emmagatzematge actuals.
LOT 2: S’adjudica a BOOT SYSTEMS, SL atès que ha
resultat l’única empresa admesa i la seva oferta s’ajusta als
Plecs que regeixen aquest contracte.

Dades de l’adjudicatari

Empreses:
LOT 1: SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, SA
(SATEC)
LOT 2: BOOT SYSTEMS, SL
Nacionalitat: Espanyola

Data de formalització del contracte

LOT 1: 12 de juny de 2014
LOT 2: 12 de juny de 2014

