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DADES DEL CONTRACTE
Expedient

E-300700/03-05-15

Objecte

Subministrament
d’un
clúster
computacional
i
d’emmagatzematge per als serveis científico-tècnics del
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la
Universitat Pompeu Fabra

Procediment

Procediment obert

Pressupost bàsic de licitació

200.000,00 euros (IVA exclòs)

Data adjudicació contracte

30 d’octubre de 2015

Número d’ofertes rebudes

4
199.383,07 (IVA exclòs). Les fonts de finançament a
disposició de la UPF per a la inversió objecte d’aquest
contracte són les següents:

Import adjudicació

Cofinançat al 50% amb fons FEDER, del programa operatiu
pluriregional del període del fons estructurals 2007-2013
convocatòria 2013 d’ajuts a infraestructures i equipament
cientifico-tècnic, subprograma estatal d’infraestructures
científiques i equipament, Ministeri d'Economia i
Competitivitat

Termini de lliurament

El termini de lliurament màxim és de 30 dies naturals des de la
data de formalització del contracte. El termini màxim per a la
instal·lació, configuració i posada en marxa és de 15 dies
naturals.

Motiu de l’adjudicació

S’adjudica a l’empresa OMEGA PERIPHERALS, SL atès que
atès que ha resultat l’oferta més avantatjosa per a la Universitat,
atenent a la puntuació obtinguda en els criteris de valoració
establerts al Plec de clàusules administratives particulars i en
concret perquè és la que obté més puntuació en 5 dels apartats de
la puntuació automàtica (rendiment excloent metadades,
rediment amb metadades, capacitat útil excloent metadades,
millora de la garantia quant als temps de resposta i millora del
termini de garantia), en els altres 4 apartats és la segona millor
oferta i pel que fa als criteris que depenen d’un judici de valor, és
la que ofereix una solució d’emmagatzematge on és la que ha
ofertat més espai de disc i un rendiment de metadades que aporta
una solució que quasi dobla el rendiment de la segona millor
puntuada en aquest aspecte.

Dades de l’adjudicatari

Empresa: OMEGA PERIPHERALS, SL
Nacionalitat: Espanyola

Data de formalització del contracte 9 de novembre de 2015

