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Exp. CON/50/2018 

 

 

ASUNTO: AVALIACIÓN DAS OFERTAS PARA A ADXUDICACIÓN SUBMINISTRO E 

IMPLANTACIÓN DUNHA AMPLIACIÓN DA INFRAESTRUTURA DE SERVIDORES PARA 

A SOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE SANTIAGO 

DE COMPOSTELA DE COMPOSTELA (PROPOSICIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE 

ADXUDICACIÓN NON AVALIABLES MEDIANTE CRIFRAS OU PORCENTAXES). 

 

 

1. INTRODUCIÓN 

 

As ofertas recibidas para avaliación son as presentadas por COREMAIN, EDNON, 

INFORHOUSE e TELEFÓNICA. 

 

Os criterios establecidos no prego como non avaliables mediante cifras ou 

porcentaxes son os que se indican de seguido: 

 
A.1. Características técnicas (Ata 25 puntos) 

 

Neste apartado valoraranse as características técnicas e prestacións do equipamento 

ofertado de cara ao óptimo funcionamento da infraestrutura de servidores dentro do 

alcance do proxecto, a partir dos resumos de prestacións significativas do 

equipamento, a exposición e descrición de funcionalidades e a documentación 

técnica incorporada. 

 

Aplicarase o seguinte reparto nas puntuacións: 

 

a) Capacidade e rendemento do sistema de almacenamento en disco sobre o 

mínimo establecido no prego (12 puntos). 

 

b) Rendemento da infraestrutura hardware de servidores, tendo en conta a mellora 

no número e características técnicas dos compoñentes, coma os servidores, os 

procesadores, a memoria, ou os equipos de conmutación. (8 puntos) 

 

c) Fiabilidade, tolerancia a fallos e seguridade, tendo en conta aspectos que 

melloren estes parámetros con respecto ao previsto pola solución técnica do 

prego (5 puntos). 

 

 

A.2. Integración e solución global (Ata 5 puntos)  

 

Neste apartado valoraranse a integración e as funcionalidades transversais dos 

elementos que conforman os diferentes ámbitos da oferta, así como a enxeñería da 

solución global proposta para acadar a renovación tecnolóxica da infraestrutura de 

servidores.  
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A.3. Plan de execución e seguimento do proxecto (Ata 5 puntos) 

 

Neste apartado valorarase o plan de traballo previsto na oferta para a instalación, 

configuración, posta en marcha e axuste da infraestrutura de servidores, a planificación 

temporal do proxecto, a asignación dos recursos, os acordos de nivel de servizo e as 

ferramentas, métodos e técnicas relativas ao seguimento e control do proxecto. 

 

 

2. CONSIDERACIÓNS PREVIAS SOBRE INCUMPRIMENTO DE PREGO 

 

Con respecto á cabina de discos, o prego establece entre outros o seguinte 

requisito:  

 

- Capacidade neta de 60 TB en configuración RAID 6, con posibilidade de 

ampliación. Un mínimo de 2 TB deberán subministrarse en forma de discos 

SSD. 

 

A tecnoloxía SSD ofrece un mellor rendemento, pero resulta máis cara. A 

configuración proposta no prego busca o compromiso entre capacidade e 

rendemento, usando principalmente tecnoloxía HDD, pero reservando un 

mínimo espazo con tecnoloxía SSD para os programas máis esixentes. 

 

Nas táboas seguintes indícase, para cada una das tecnoloxías, o número e 

tamaño dos discos ofertados. 

 

Ademais, inclúese unha segunda columna coa capacidade neta que se obtén 

ao aplicar unha configuración en RAID 6. Existen múltiples calculadores de 

capacidade para configuracións en RAID. Neste caso utilizouse o de 

WintelGuy.com (https://wintelguy.com/raidcalc.pl). 

 

a.1) Discos con tecnoloxía HDD 

 
a.2) Discos con tecnoloxía SSD 

 
 

OFERTA (NUMERO DE DISCOS X CAPACIDAD) CAPACIDADE NETA EN RAID6

Coremain 10 x 10TB 80TB

Ednon 8 x 12TB 72TB

Inforhouse 7 x 12TB 60TB

Telefonica 10 x 10TB 80TB

OFERTA (NUMERO DE DISCOS X CAPACIDAD) CAPACIDADE NETA EN RAID6

Coremain 6 X 800GB 3,2TB

Ednon 5 X 960GB 2,88TB

Inforhouse 4 X 800GB 1,6TB

Telefonica 6 X 800GB 3,2TB

https://wintelguy.com/raidcalc.pl
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Desta información dedúcese que: 

 

- Capacidade neta de 60TB: Obtense sumando a capacidade indicada 

nas táboas a.1) e a.2), e todas as ofertas cumpren este requisito. 

 

- Capacidade neta SSD de 2TB: Obtense tomando a capacidade 

indicada na táboa a.2), e todas as ofertas cumpren este requisito 

excepto INFORHOUSE que só acada 1,6TB. 

 

De seguido achégase a captura de pantalla do calculador de capacidades 

en RAID: 

 

 
 

Por este motivo, asúmese neste informe que a oferta de INFORHOUSE non 

cumpre os requisitos establecidos no prego e non se ten en conta no seguinte 

apartado de valoración de ofertas. 

 

3. ANÁLISE DAS OFERTAS 

 

3.1. A1.Características técnicas (Ata 25 puntos) 

 

Todas as ofertas analizadas inclúen unha solución baseada en fabricantes e 

equipamento de referencia no mercado. As solucións son ademais similares en 

características técnicas e configuración xeral. Isto débese en grande medida a 

que se trata dunha ampliación sobre equipamento xa existente, en base a un 

deseño e uns requisitos técnicos establecidos en detalle no propio prego. 

 

3.1.1. A1.a. Capacidade e rendemento do sistema de almacenamento en 

disco (12 puntos) 

 

Valórase neste apartado os parámetros de capacidade e rendemento que 

supoñen unha mellora máis relevante sobre os mínimos establecidos no prego.  

 



  SERVIZO DE INFORMÁTICA 

 

 
4 de 14 

a) Capacidade de disco (6 puntos): 

 

Valórase neste apartado o espazo en disco incluído na cabina de 

almacenamento. 

 

O prego establece o seguinte requisito no que respecta ao espazo en disco:  

 

- Capacidade neta de 60 TB en configuración RAID 6, con posibilidade de 

ampliación. Un mínimo de 2 TB deberán subministrarse en forma de discos 

SSD. 

 
De seguido descríbese a configuración ofertada en cada caso, asignando un 

máximo de 3 puntos a cada unha das tecnoloxías: 

 
 a.1) Discos con tecnoloxía HDD 

 

Oferta Discos 
Capacidade 
física (TB) 

Capacidade 
RAID 6 (TB) 

Mellora 
(sobre 
60TB) 

Coremain 10 x 10TB 100 80 20 

Ednon 8 x 12TB 96 72 12 

Telefónica 10 x 10TB 100 80 20 

 

a.2) Discos con tecnoloxía SSD 

 

Oferta Discos 
Capacidade 
física (TB) 

Capacidade 
RAID 6 (TB) 

Mellora 
(sobre 2TB) 

Coremain 6 x 800GB 4,69 3,2 1,2 

Ednon 5 x 960GB 4,69 2,88 0,88 

Telefónica 6 x 800GB 4,69 3,2 1,2 

 

Todas as ofertas melloran a capacidade en ambas tecnoloxías. Para o cálculo 

da puntuación aplícase un peso do 50% a cada tecnoloxía (3 puntos). En cada 

caso asígnase puntuación proporcional á mellora, redondeando o resultado. O 

resultado final é a suma de ambas puntuacións. 

  

Reciben a seguinte puntuación neste punto: 

 

COREMAIN EDNON TELEFÓNICA 

6 4 6 
Capacidade de disco 

 

  



  SERVIZO DE INFORMÁTICA 

 

 
5 de 14 

b) Capacidade de ampliación (4 puntos): 

 
Neste apartado avalíase a capacidade de ampliación que ofrece a cabina de 

disco. Con respecto a isto, o prego establece que: 

 

 Deberá incluír as bandexas de discos necesarias para que queden 

libres un número de ranuras de discos suficientes para unha posible 

ampliación de capacidade mínima de 20 TB en RAID 6. 

 

Todas as ofertas cumpren con este requisito ofertando dúas bandexas: a das 

controladoras e unha máis de expansión. O número de baías e  o número de 

bandexas de expansión ofertadas en cada caso son os seguintes: 

 

Oferta Total Ocupadas Libres 

Coremain 24 16 8 

Ednon 24 13 11 

Telefónica 24 16 8 
Baías de disco 

 

 

Oferta Número máximo de bandexas 

Coremain 7 

Ednon 9 

Telefónica 7 
Bandexas de expansión 

 

Polo tanto, todas ofrecen o mesmo número de baías de disco, e no que 

respecta ao número máximo de bandexas todas fan un incremento aínda que 

destaca a oferta de EDNON polo que recibe a máxima puntuación. Tense en 

conta polo tanto neste apartado este último dato, calculando a puntuación en 

proporción sobre o número máximo e redondeando o resultado. 

 

Reciben a seguinte puntuación neste punto: 

 

COREMAIN EDNON TELEFÓNICA 

3 4 3 
Máximo número de bandexas de expansión 

 

 

c) Número de portos SFP+ (2 puntos): 

 

Todas as ofertas inclúen 8 portos, mellorando os 4 solicitados no prego e 

incrementando deste xeito a conectividade, polo que reciben a máxima 

puntuación. 
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Oferta 
Portos 
SFQ+ 

Coremain 8 

Ednon 8 

Telefónica 8 

 

Reciben a seguinte puntuación neste punto: 

 

COREMAIN EDNON TELEFÓNICA 

2 2 2 
Número de portos SFP+ 

 

Resultado final do apartado: 

 

COREMAIN EDNON TELEFÓNICA 

11 10 11 
A1.a. Capacidade e rendemento do sistema de almacenamento 

 

 

3.1.2. A1.b. Rendemento da infraestrutura hardware de servidores (8 puntos) 

 

Valóranse neste apartado a configuración da infraestrutura de servidores, que 

inclúe tanto os equipos servidores coma os elementos de comunicación, 

quedando fóra as cabinas de almacenamento xa avaliadas no punto anterior. 

 

a) Conmutadores (3 puntos) 

 
O prego esixe un mínimo de 32 portos SFP+ e 4 transceptores ópticos. Tamén 

esixe que os dous conmutadores podan apilarse. Neste apartado tense en 

conta o número de compoñentes, incluíndo os portos QSFP+ a 40Gbps que 

permiten o apilamento. 

 

O número de compoñentes ofertados son os seguintes: 

 

  
Portos SFP+ 

Transceptores 
ópticos 

Portos 
QSFP+ 

Coremain 80 4 8 

Ednon 96 16 12 

Telefónica 80 4 8 

 
Para o cálculo asígnase un terzo dos puntos a cada tipo de módulo (1 punto). 

En cada caso asígnase puntuación proporcional á mellora, redondeando o 

resultado. O resultado final é a suma das tres puntuacións.  
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A oferta de EDNON destaca claramente neste apartado polo que recibe a 

máxima puntuación. 

 
Reciben a seguinte puntuación neste punto: 

 

COREMAIN EDNON TELEFÓNICA 

2 3 2 
Conmutadores 

 

b) Clúster VMWARE (3 puntos) 

 

Todas as ofertas cumpren cos requisitos esixidos sen que existan grandes 

diferencias entre elas. Recibe unha menor puntuación a oferta de COREMAIN 

porque o sistema de xestión remota é lixeiramente inferior (iLO 5 fronte aos iLO 

Advanced, XClarity ou iDRAC9). 

 

Reciben a seguinte puntuación neste punto: 

 

COREMAIN EDNON TELEFÓNICA 

1,5 3 3 
Clúster VMWARE 

 

c) Clúster de copias de seguridade (2 puntos) 

 

A oferta de EDNON presenta melloras na configuración do equipo con respecto 

ao resto das ofertas, que son practicamente iguais ao establecido no prego. Os 

parámetros destacables son os seguintes: 

 

- Procesador: Supera en número de núcleos e velocidade ao resto 

- Memoria RAM: Oferta 32GB fronte aos 16GB do resto 

- Disco: Supera lixeiramente ao resto en TB de disco HDD, pero ademais 

inclúe 2 discos SSD de 240GB  

- Baías de expansión: Inclúe 8 baías libres fronte ás 4 do resto. 

 

Reciben a seguinte puntuación neste punto: 

 

COREMAIN EDNON TELEFÓNICA 

0 2 0 
Clúster de copias de seguridade 

 

Resultado final do apartado: 

 

COREMAIN EDNON TELEFÓNICA 

3,5 8 5 
A1.b. Rendemento da infraestrutura hardware de servidores 
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3.1.3. A1.c. Fiabilidade e tolerancia a fallos e seguridade (5 puntos) 

 

Todas as ofertas presentadas son similares neste aspecto xa que, con leves 

diferenzas, se axustan á proposta do prego, que ten estes parámetros como uns 

dos obxectivos centrais. Presentan características de seguridade propias do seu 

fabricante. 

 

a) Redundancia (2 puntos) 

 

Un elemento salientable de todas as ofertas é que melloran os requisitos do 

prego no que respecta á redundancia, principalmente ao incorporar a cabina 

de disco unha dobre controladora.  

 

Reciben a seguinte puntuación neste punto: 

 

COREMAIN EDNON TELEFÓNICA 

2 2 2 
Redundancia. Dobre controladora. 

 

b) Solución de antivirus (3 puntos) 

 

Todas as ofertas cumpren cos requisitos do prego e ofrecen solucións de 

referencia no mercado. 

 

TELEFÓNICA destaca ao ofrecer unha solución antivirus que funciona e se 

licenza por hipervisor e da cobertura polo tanto a infraestrutura virtual actual e 

futura, mentres que COREMAIN e EDNON ofertan licenzas para un número 

determinado de máquinas virtuais. Non só se trata dunha solución superior en 

importe, senón que facilita a xestión, dada a frecuencia de creación de 

servidores virtuais. 

 

Reciben a seguinte puntuación neste punto: 

 

COREMAIN EDNON TELEFÓNICA 

0 0 3 
Solución antivirus 

 

Resultado final do apartado: 

 

COREMAIN EDNON TELEFÓNICA 

2 2 5 
A.1.c. Fiabilidade, tolerancia a fallos e seguridade 
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A puntuación total acadada no criterio A1 é polo tanto: 

 

COREMAIN EDNON TELEFÓNICA 

16,5 20 21 
A.1. Características técnicas 

 

 

3.2. A2. Integración e solución global (Ata 5 puntos)  

 

As solucións presentadas axústanse ao modelo proposto polo prego polo que 

no deseño global non presentan diferencias neste aspecto. As diferencias 

principais son de configuración e xa se tratan noutros apartados do informe. 

 

3.2.1. A2.a. Integración a nivel de fabricante (4 puntos) 

 

Os provedores COREMAIN e TELEFÓNICA ofrecen equipamento da mesma 

marca que a infraestrutura existente  (HEWLETT PACKARD), mentres que EDNON 

ofrece equipamento do fabricante DELL EMC.  

 

Este non é un aspecto invalidante xa que en todos os casos se trata de 

equipamento de referencia no mercado que cumpre a priori co nivel de 

integración esixido ao ser compatible cos estándares técnicos.  

 

Sen embargo, nun proxecto coma este, no que se pretende ampliar unha 

infraestrutura preexistente tan crítica na que todos os compoñentes deben 

traballar de xeito integrado, a existencia de compoñentes dun único fabricante 

considérase que supón unha vantaxe a ter en conta ao evitar eventuais 

problemas derivados de implementacións específicas de distintos fabricantes, e 

facilitar o mantemento e a resposta ante calquera incidencia de 

funcionamento. 

 

As vantaxes descríbense máis en detalle nas propias ofertas de COREMAIN e 

TELEFÓNICA. Neste último caso contan cun apartado específico de “Integración 

e solución global” centrado principalmente neste aspecto. Por ese motivo 

reciben a máxima puntuación neste apartado. 

 

Reciben a seguinte puntuación neste punto: 

 

COREMAIN EDNON TELEFÓNICA 

4 0 4 
Integración a nivel de fabricante 
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3.2.2. A2.b. Solución global (1 punto) 

 

Oferta de COREMAIN: 

Aínda que non conta cun apartado específico de ”integración e solución 

global”, reflíctese na redacción dos distintos apartados da oferta, con 

actuacións orientadas a integrar o equipamento existente e subministrado 

entendido todo coma unha infraestrutura común. 

 

Oferta de EDNON: 

Reflíctese tanto na redacción xeral da oferta coma no apartado específico de 

”integración e solución global”, no que se describe a arquitectura proposta e os 

obxectivos da implantación, orientadas a integrar o equipamento existente e 

subministrado entendido todo coma unha infraestrutura común. 

 

Oferta de TELEFÓNICA: 

Reflíctese tanto na redacción xeral da oferta coma no apartado específico de 

”integración e solución global”, no que se describen con detalle as tarefas 

orientadas a integrar o equipamento existente e subministrado entendido todo 

coma unha infraestrutura común. Achega tamén información sobre a súa 

xestión mediante unha plataforma común.  

 

Todas tratan polo tanto de configurar unha infraestrutura común. Isto sen 

prexuízo das diferenzas que se poidan producir polo uso de fabricantes distintos, 

que xa se tiveron en conta no apartado anterior. Reciben polo tanto a máxima 

puntuación. 

 

Reciben a seguinte puntuación neste punto: 

 

COREMAIN EDNON TELEFÓNICA 

1 1 1 
Solución global 

 

 

A puntuación total acadada no criterio A2 é polo tanto: 

 

COREMAIN EDNON TELEFÓNICA 

5 1 5 
A.2. Integración e solución global 

 

 

3.3. A3. Plan de execución e seguimento do proxecto (Ata 5 puntos) 

 

3.3.1 A3.a. Plan de traballo (0,5 puntos) 
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Oferta de EDNON: 

Inclúe un punto no que describe o alcance, a metodoloxía, a organización en 

fases de lanzamento, instalación, implementación, formación e peche do 

proxecto. Achega un cronograma. En cada apartado fai unha descrición 

detallada das actividades e os entregables. 

 

Oferta de COREMAIN: 

Inclúe un punto no que describe o plan de traballo en varias fases: Inicio, 

planificación, execución, seguimento e control, e peche. Inclúe tamén un plan 

de formación e un plan de calidade. 

 

Oferta de TELEFÓNICA: 

Inclúe un punto no que describe o plan de traballo en base a bloques de 

actividades: planificación de detalle, adecuación do CPD, implantación in situ 

da solución, transferencia de coñecemento e probas de aceptación.  

 

 

Todas as ofertas presentan un plan de execución e seguimento completo e 

detallado, que demostra coñecemento técnico. Non se atopan diferencias 

significativas, polo que reciben a mesma puntuación. 

 

Reciben a seguinte puntuación neste punto: 

 

COREMAIN EDNON TELEFÓNICA 

0,5 0,5 0,5 
Plan de traballo 

 

3.3.2 A3.b. Asignación de recursos (3 puntos) 

 

Oferta de COREMAIN: 

Inclúe un equipo estable de profesionais pertencentes a COREMAIN, incluíndo 

1 xefe de proxecto, 2 especialistas nas solucións obxecto de contrato e 1 

técnico de sistemas. Achega formación académica, tarefas e roles, e un 

elevado número de anos en proxectos similares. Achega currículum vitae 

completo. Aporta certificacións técnicas. Tamén inclúe equipo de apoio 

composto por un responsable de formación, o equipo de backoffice e unha 

oficina técnica de proxectos. Aporta un esquema organizativo. 

 

No que respecta a recursos, inclúe os das oficinas centrais de Coremain. 

 

Oferta de EDNON: 

Inclúe un equipo de traballo composto por un xefe de proxecto, un arquitecto 

de sistemas e un enxeñeiro hardware. Indica as funcións asignadas. Non aporta 

descricións adicionais. 
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Oferta de TELEFÓNICA: 

Inclúe un equipo de traballo composto por persoal de HEWLETT-PACKARD (HP), 

que inclúe un director de proxecto con máis de 25 anos de experiencia e un 

especialista en redes. Resulta a priori interesante contar cos servizos de 

implantación do fabricante polo plus de implicación que pode supoñer. Sen 

embargo, non se inclúe na oferta unha descrición detallada deste persoal que 

permita realizar unha valoración completa. 

 

Neste caso recibe a máxima puntuación COREMAIN por presentar un equipo 

máis amplo e cunha descrición máis detallada sobre o perfil dos membros sobre 

titulación, formación e experiencia. O resto das ofertas é similar en nivel de 

descrición, insuficiente para puntuar. Obtén algo de puntuación TELEFÓNICA 

pola inclusión de servizos de implantación de HP. 

 

Reciben a seguinte puntuación neste punto: 

 

COREMAIN EDNON TELEFÓNICA 

3 0 0,5 
Asignación de recursos 

 

3.3.3 A3.c. Acordos de nivel de servizo (1 punto) 

 

Oferta de COREMAIN: 

Inclúe parámetros de calidade de servizo do soporte do equipamento 

subministrado: Horario de atención de incidencias: 24x7, Tempo de 

resposta<=24 horas; tempo de resolución: <=NBD (críticas) ou <=3NBD (non 

críticas). Tamén aporta descrición da atención de incidencias. 

 

Oferta de EDNON: 

Inclúe parámetros de calidade de servizo do soporte do equipamento 

subministrado: Horario de atención 24x7.  Tempo de resposta de 1 hora (críticas) 

e 8 horas (non crítica). Tempo de resolución de 4 horas (críticas) ou NBD (non 

críticas). 

 

Oferta de TELEFÓNICA: 

Inclúe parámetros de calidade de servizo do soporte do equipamento 

subministrado: Horario de atención de incidencias e acceso ao sitio web de 

soporte HPE 24x7x365. Fai referencia aos mantementos oficiais do material 

subministrado. Non aporta máis detalle como si fan o resto das ofertas polo que 

non recibe puntuación no apartado. 

 

A oferta de COREMAIN e EDNON presentan máis detalle nos acordos de nivel 

de servizo, mellores no caso de EDNON polo que recibe a máxima puntuación. 

 

Reciben a seguinte puntuación neste punto: 
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COREMAIN EDNON TELEFÓNICA 

0,5 1 0 
Acordos de nivel de servizo 

 

3.3.4 A3.d. Ferramentas métodos e técnicas (0,5 puntos) 

 

Oferta de COREMAIN: 

Establece un plan de seguimento e control baseado no uso de ferramentas (non 

enumera), elaboración de informes, e reunións periódicas. 

 

Oferta de EDNON: 

Establece un plan de seguimento e control no explica os informes, entregables 

e reunións. 

 

Oferta de TELEFÓNICA: 

Inclúe unha descrición do sistema de aseguramento de calidade e de mellora 

continua de TELEFÓNICA, pero non fai unha descrición específica do 

seguimento e control deste proxecto. 

 

As ofertas de COREMAIN e EDNON fan unha descrición máis detallada do 

proceso de seguimento e control, polo que reciben a máxima puntuación. 

 

Reciben a seguinte puntuación neste punto: 

 

COREMAIN EDNON TELEFÓNICA 

0,5 0,5 0 
Ferramentas, métodos e técnicas de control e seguimento 

 

 

A puntuación total acadada no criterio A3 é polo tanto: 

 

COREMAIN EDNON TELEFÓNICA 

4,5 2 1 
A.3. Seguimento e control 

 

 

 

A puntuación final das ofertas é polo tanto: 

 

COREMAIN EDNON TELEFÓNICA 

26 23 27 
Puntuación final das ofertas 
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4. CONCLUSIÓNS 

 

Na táboa seguinte indícanse as puntuacións acadadas en cada punto e as 

puntuacións totais das ofertas: 

 

CRITERIOS Prego Coremain Ednon Telefónica 

A1. Características técnicas 25 16,5 20 21 

A1.a Capacidade e rendemento do almacenamento 12 11 10 11 

A1.a.a). Capacidade de disco 6 6 4 6 

A1.a.b). Capacidade de expansión 4 3 4 3 

A1.a.c). Número de portos SFP+ 2 2 2 2 

A1.b. Rendemento da infraestrutura de servidores 8 3,5 8 5 

A1.b.a). Conmutadores 3 2 3 2 

A1.b.b). Clúster VMWARE 3 1,5 3 3 

A1.b.c). Clúster de copias de seguridade 2 0 2 0 

A1.c. Fiabilidade, tolerancia a fallos e seguridade 5 2 2 5 

A1.c.a). Redundancia. Dobre controladora. 2 2 2 2 

A1.c.c). Solución antivirus 3 0 0 3 

A2. Integración e solución global 5 5 1 5 

A2.a Integración a nivel de fabricante 4 4 0 4 

A2.b. Solución global 1 1 1 1 

A3. Seguimento e control 5 4,5 2 1 

A3.a. Plan de traballo 0,5 0,5 0,5 0,5 

A3.b. Asignación de recursos 3 3 0 0,5 

A3.c. Acordos de nivel de servizo 1 0,5 1 0 

A3.d. Ferramentas métodos e técnicas 0,5 0,5 0,5 0 

TOTAL 35 26 23 27 
 

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2019 

 

 

 

Asdo: Jesús Rodríguez Castro 

Xefe de servizo de Informática 

 
(asinado electronicamente) 
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