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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES DE SUPORT DEL
PROGRAMARI DE CÒPIES DE SEGURETAT

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 3645204 R1CHM-NFT87-QAUF3 77C49096639DB762043EDF63A0161D446277A842) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web codi de verificació CSV.
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JUSTIFICACIÓ

Una de les funcions bàsiques de qualsevol departament de sistemes de la informació és la preservació
de les dades i configuracions contingudes als diferents sistemes mitjançant la realització de còpies de
seguretat. Aquesta funció, a més, és obligada dintre les normatives de Esquema Nacional de
Seguretat.
L’elevada complexitat dels sistemes actuals requereix de programaris específics que puguin assegurar
tant la realització de les còpies de seguretat com la seva restauració, total o parcial, en temps
raonables.
Per realitzar aquestes tasques, l’ajuntament de Girona disposa del programari Commvault Simpana.
Per tal de poder disposar sempre de les darreres versions del programari, incloent noves funcionalitats
i correccions d’errors, així com la possibilitat d’obrir incidències de suport directament amb el
fabricant, cal l’adquisició de llicències de suport que donen les prestacions d’una assegurança en el
sentit de garantir el funcionament integral del programari de còpies de seguretat.
2

OBJECTE DEL CONTRACTE


3

Subministrament de llicències de suport del programari de còpies de seguretat Commvault
Simpana, que donen les prestacions d’una assegurança en el sentit de garantir el
funcionament integral de l’equipament, per un període de 12 mesos prorrogables per dues
anualitats addicionals, fins a un màxim de tres anys

SUBMINISTRAMENTS REQUERITS

Es precisen llicències de suport per cadascuna de les llicències de programari propietat de
l’ajuntament de Girona
 CommCell ID FA19C. Llicència per capacitat, per un total de 20 Tb
 CommCell ID FEB44. Llicència per agent (file server)
Els elements objecte del contracte son:
SO#
420001179
400012514
420-000841
420-001046
420-001642

4

Termini
1 gener 2019 – 31 desembre 2020
1 gener 2019 – 31 desembre 2020
1 gener 2019 – 31 desembre 2020
1 gener 2019 – 31 desembre 2020
1 gener 2019 – 31 desembre 2020

Mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos

EXECUCIÓ DEL PROJECTE

6.1
Terminis
El termini per al subministrament de les llicències de suport del programari descrites és de un mes a
comptar des de la data de signatura del contracte.
6.2
Facturació
La facturació de les llicències de suport de Commvault Simpana es realitzarà una vegada realitzat el
subministrament.
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6.3
Lloc de lliurament
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
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
Confidencialitat
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.

