PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA RENOVACIÓ
DEL SUPORT I DE LES LLICÈNCIES DE PRODUCTES DEL FABRICANT FORTINET
1.-

Antecedents.

EMAYA disposa d’equips de la marca Fortinet que requereixen certes llicències pel seu correcte
funcionament.
2.-

Objecte.

EMAYA pretén renovar les llicències necessàries de tots els equips del fabricant Fortinet dels que ja disposa,
així com el suport hardware i software per part del fabricant (Fortinet) per problemes de configuració,
funcionament del hardware, llicències, etc.

3.-

Durada del contracte.

3 anys des del següent dia a la data de finalització del suport i llicències contractades actualment (11 de març
de 2019).

4.-

Característiques tècniques i qualitats del producte a subministrar.

A continuació es detallen els equips que disposa EMAYA i les llicències i suports que es volen renovar per a
cada un d’ells:
•

Fortigate 50E S/N: FGT50E3U17016977
o 8x5 FortiCare Contract
o FortiGuard IPS Service
o FortiGuard Industrial Security Service

•

Fortigate 50E S/N: FGT50E3U17017819
o 8x5 FortiCare Contract
o FortiGuard IPS Service
o FortiGuard Industrial Security Service

•

Fortigate 50E S/N: FGT50E3U17017011
o 8x5 FortiCare Contract

•

Fortigate 200E S/N: FG200E4Q17907415
o 8x5 FortiCare Contract
o FortiGuard IPS Service

•

Fortigate 200E S/N: FG200E4Q17907443
o 8x5 FortiCare Contract
o FortiGuard IPS Service

•

Fortigate 200E S/N: FG200E4Q17917105
o Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering
and Antispam, FortiSandbox Cloud)
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•

Fortigate 200E S/N: FG200E4Q17915386
o Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering
and Antispam, FortiSandbox Cloud)

•

Fortianalyzer virtual S/N: FAZ-VM0000089782
o 24x7 FortiCare Contract (for 1-6 GB/Day of Logs)

5.-

Condicions en les que s’ha d’executar el subministrament.

5.1.-

Condicions generals.

L’adjudicatari haurà de subministrar les llicències objecte d’aquest contracte i garantirà que el fabricant
(Fortinet) donarà, durant tota la durada del contracte, el suport hardware i software per problemes de
configuració, funcionament del hardware, llicències, etc. Així mateix, l’adjudicatari assessorarà a EMAYA en
matèries tècniques, com per exemple, configuracions, arquitectura de xarxa o recomanacions de productes.
El licitador haurà de ser partner de Fortinet. D'aquesta manera, es garanteix a EMAYA que el proveïdor de les
llicències està acreditat pel fabricant, i que pot assessorar a EMAYA en matèries tècniques, com per exemple,
configuracions, arquitectura de xarxa o recomanacions de productes. Per aquest motiu es requereix (com
solvència tècnica) una mínima formació del licitador en Fortinet, i es valora una major formació.
El subministrament de les llicències s’haurà de fer efectiva durant els següents 5 dies hàbils des de la petició
formal d’EMAYA.
5.2.-

Condicions especials d’execució del contracte.

Tenir, com a mínim, el 20% de la plantilla contractada de manera indefinida.

6.-

Resum de documentació a presentar en el SOBRE C

Els licitadors aportaran en el sobre C la següent documentació:
• Certificats NSE de Fortinet que tenguin els tècnics que treballen a l’empresa.
• Justificació de que els treballadors dels que s’ha presentat el certificat NSE treballen en aquest
moment a l’empresa licitadora mitjançant l’ITA (Informe de Treballadors d’Alta a la empresa).
• Oferta Econòmica

Firmado
digitalmente por
SASTRE BARCELO
TERESA 43129289B
Fecha: 2018.12.10
14:51:51 +01'00'

Firmado digitalmente
por SIMONET NAVIO
MIGUEL ANGEL 43040097J
Nombre de
reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=43040097
J, sn=SIMONET NAVIO,
givenName=MIGUEL
ANGEL, cn=SIMONET
NAVIO MIGUEL ANGEL 43040097J
Fecha: 2018.12.10
15:30:18 +01'00'

