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ÀREA DE CONEIXEMENT I QUALITAT
Aplicacions Informàtiques

Data: 4 de setembre de 2019
Exp. Cont.: 8004330008-2019-0004266
Assumpte: Valoració de criteris
d’adjudicació (Sobre C)

INFORME
Vista la documentació del sobre C del licitador que ha presentat l’única oferta
acceptada, detallem a continuació els punts obtinguts en cada apartat segons els
criteris de valoració establerts:

1. NUCLI Experts, S. L.
Equip humà dedicat al projecte............................................................................12 punts
1.1. Formació acreditada oficial en Adm. de SO Oracle SunOS (5.10 / 5.11)............3 punts
1.2. Cursos oficials certificats per Oracle....................................................................9 punts
1.2.1. Ajust de rendiment i diagnòstic...................................................................3 punts
1.2.2. Seguretat....................................................................................................3 punts
1.2.3. Backup i recovery amb RMAN....................................................................3 punts
Bossa d’hores anual i presencial de formació Oracle per al conjunt de tècnics que
especifiqui la Diputació.........................................................................................10 punts
S’aplicarà la següent fórmula (on la màxima puntuació serà de 10 punts):
Puntuació formació = (número d’hores ofertades * 5) / 10
Puntuació formació = (20 * 5) / 10

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=1b3deefc-fb7a-4867-88e8-f4f3e6f8c479

Oferta econòmica...................................................................................................29 punts
Totes les ofertes s’avaluaran segons la puntuació obtinguda mitjançant la següent
expressió:
Puntuació oferta = 29 * (Preu oferta més econòmica / Preu oferta)
En aquest cas, el segon licitador no va presentar correctament la documentació i no
es va acceptar la seva oferta, per tant l’oferta mes econòmica és pròpiament la del
primer licitador
Puntuació oferta = 29 * (61900 / 61900)
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Finalment es detalla la puntuació obtinguda de la suma de la puntuació dels criteris
d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor i dels criteris d’adjudicació
avaluables de forma automàtica:

Empresa

Sobre B

Sobre C

NUCLI Experts,
S.L.
Grupo
Corporativo GFI
Informatica, S.A.

46

51

Puntuació
TOTAL
97

-

-

-

El cap de Servei de Tecnologies de la Informació de l’Àrea de
CiQ,e.f.
Koldo Ayerdi Muñoz

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=1b3deefc-fb7a-4867-88e8-f4f3e6f8c479
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