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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT D’UNA LLICÈNCIA DE SUPORT DEL
PROGRAMARI I MAQUINARI DE LES CONTROLADORES WIFI DEL FABRICANT FORTINET I
SUBSTITUCIÓ DE NODES WIFI OBSOLETS
1

JUSTIFICACIÓ

La connectivitat sense fils per a dispositius com smartphones, tablets i ordinadors portàtils, entre
d’altres, és una necessitat cada cop més demandada per la ciutadania a tots els centres municipals.
També els tècnics municipals precisen d’aquests serveis per poder disposar de connectivitat a Internet
i a la xarxa municipal des de ubicacions fora del seu lloc de treball.
L’ajuntament disposa per donar servei a aquests usuaris, externs i interns, d’un sistema WiFi de
darrera generació basat en dues controladores del fabricant Fortinet, model WLC-200D, en
configuració d’alta disponibilitat, que gestionen un total de 90 punts d’accés repartits a les delegacions
municipals.
Tanmateix, també es disposa de punts d’accés que no estan suportats amb les darreres versions de les
controladores del fabricant Fortinet . Degut a la manca de actualitzacions de firmware per part del
fabricant i la seva obsolescència, cal substituir aquest punts d’accés per dispositius nous de darrera
generació que es connectarien a la controladora Fortinet objecte d’aquest manteniment.
2

OBJECTE DEL CONTRACTE




LOT1. Subministrament d’una llicència de suport del programari i del maquinari de les dues
controladores WiFi Fortinet WLC-200D per un període de tres anys, donant les prestacions
d’una assegurança en el sentit de garantir el funcionament integral de l’equipament. Serveis
de manteniment proactiu i reactiu de les esmentades controladores
LOT 2. Subministrament i instal·lació de 35 punts d’accés per substituir aquells que disposen
de tecnologia obsoleta i que s’integraran amb les controladores Fortinet objectes del lot 1.

L’objecte del contracte no és la contractació de personal.

3

INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

L’ajuntament de Girona no disposa de suficients mitjans propis per poder realitzar el servei de
manteniment requerit al present plec. Pel manteniment preventiu i reactiu sol·licitat, és necessària la
contractació de serveis externs per l’elevada especialització requerida per part dels tècnics que hi han
d’intervenir. Els tècnics municipals, tot i tenir un bon nivell de coneixement de la plataforma, no
disposen de les certificacions per part del fabricant que acrediten un coneixement profund de la
plataforma.

4

PRESTACIONS REQUERIDES

Es requereixen les següents prestacions:
 LOT 1
◦ Subministrament d’una llicència de suport del programari i del maquinari de les
controladores Fortinet WLC-200-D, amb números de sèrie FWC2HD3A16000185
(instal·lada al CPD de Plaça del Vi) i FWC2HD3A16000201 (instal·lada al CPD-dr al carrer
Bacià)
▪ FortiCare 8x5 Enhanced suport. Llicència de suport per part del fabricant a
incidències, via telefònica i portal web en horari 8 x 5 (dies feiners laborables) i
substitució del maquinari avariat amb resposta NBD (Next Business Day)
▪ Accés a totes les actualitzacions del programari (firmware) publicades pel fabricant
▪ Període de cobertura de tres anys a partir de la data d’adjudicació
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◦



5

Servei de manteniment reactiu i proactiu per les següents tasques (fins a 15 hores
anuals)
▪ Actualitzacions del programari de les controladores amb periodicitat semestral
▪ Gestió de les incidències de maquinari associades a les controladores amb el
fabricant Fortinet
▪ Suport per canvis de configuració i resolució d’incidències
▪ Horari 8 x 5 (dies feiners laborables)
▪ Període de cobertura d’un any, prorrogable un any addicional
▪ Temps de resposta
 Incidències molt greus (afecten la totalitat de la instal·lació i sense funcionalitat),
4 hores
 Incidències greus (afecten a més del 30% de la instal·lació, amb funcionalitat
reduïda), 8 hores
 Incidències lleus, 24 hores

LOT 2. Subministrament, instal·lació i integració amb les controladores esmentades
anteriorment de punts d’accés WiFi
◦ 22 unitats Fortinet AP-1010i
◦ 13 unitats Fortinet AP-1020i
◦ 5 injectors PoE compatibles amb els dispositius anteriors

TREBALLS D’INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I MIGRACIÓ (Lot 2)

Pel que fa al subministrament de punts d’accés WiFi (lot 2), cal que les ofertes contemplin la
realització de totes les feines necessàries per tal de dur a terme el projecte en la modalitat “claus en
ma”, és a dir, com un projecte tancat que acabarà deixant el nou sistema totalment funcional i en
producció. Els treballs s’hauran de realitzar seguint directrius establertes en reunions prèvies amb els
tècnics de la Secció de Sistemes i Comunicacions de l’ajuntament.
Els treballs inclouen:
 Substitució de 25 punts d’accés WiFi amb tecnologia Meru Networks (models AP-301, AP-310
i AP-320) pels nous dispositius subministrats. No cal fer cap estesa de cablatge, donat que ja
hi és disponible, sinó únicament retirada del punt d’accés antic, fixació del nou punt d’accés i
connexió al cable de xarxa existent
 Instal·lació de 5 punts d’accés WiFi (fixació a la paret, estesa de cablatge Ethernet fins a punt
de xarxa fàcilment accessible situat a un màxim de 5 metres, connexió)
 Subministrament de 5 punts d’accés addicionals, que restaran als magatzems de la secció de
Sistemes i Comunicacions per necessitats futures del servei i per recanvi ràpid en cas
d’avaries

6

EXECUCIÓ DEL PROJECTE

6.1
Terminis
Lot 1
El termini per al subministrament de la llicència de suport de maquinari i programari descrit és de un
mes a comptar des de la data de signatura del contracte.
Lot2
El termini per al subministrament del maquinari descrit és de un mes a comptar des de la data de
signatura del contracte. El termini per a la finalització dels treballs de instal·lació i configuració del
programari és de un mes addicional
6.2
Lot 1

Facturació
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La facturació de la llicència de suport es realitzarà una vegada realitzat el subministrament. La
facturació dels serveis de manteniment reactiu i proactiu es realitzarà de forma trimestral per
períodes vençuts en base a les tasques realitzades al llarg del període.
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Lot 2
La facturació del subministrament dels nodes WiFi es realitzarà una vegada realitzat el
subministrament i les tasques associades.
6.3
Lloc de lliurament (Lot 1 i lot 2)
Els bens hauran de ser lliurats a la secció de Sistemes i Comunicacions de l’ajuntament de Girona,
situat a la 3ª planta de la Plaça del Vi, número 1, de Girona
6.4
Interlocució (Lot 1 i lot 2)
L’empresa adjudicatària nomenarà un Service Manager per a la interlocució amb l’ajuntament de
Girona, per a qualsevol aspecte (administratiu, tècnic, de serveis, etc.) relacionat amb el contracte.
6.5
Seguiment (Lot 1 i lot 2)
Al llarg del període inicial d’implantació del servei, l’empresa adjudicatària entregarà un resum
setmanal de l’estat de les instal·lacions indicant l’avanç i fites aconseguides, així com els problemes
relacionats amb la instal·lació trobats.
Addicionalment, l’Ajuntament de Girona podrà requerir totes les reunions a les seves instal·lacions
que estimi convenient per millorar l’eficiència del servei o per resoldre conflictes i incidències en el
servei.
6.6
Confidencialitat (Lot 1 i lot2)
L’adjudicatari es compromet a mantenir la confidencialitat de totes les dades relatives al servei, en
especial les contrasenyes, les configuracions, el tipus de programari i les seves versions i l’arquitectura
dels sistemes.

