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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES DE MANTENIMENT DE
MAQUINARI I PROGRAMARI

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4166474 O6TGZ-ICFT4-FUMJS 88B09AFF9823AAF149AFBEFD44726DDD3454F5A2) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està_SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
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1

JUSTIFICACIÓ

L’ajuntament de Girona disposa de maquinari i programari que, pel fet d’estar en situació de
producció, és necessari que disposi de suport per part del fabricant per tal de mantenir-ho en òptimes
condicions de funcionament. Aquest manteniment abasta, en el cas del maquinari, la resposta en cas
d’avaria, el manteniment del seu firmware i les possibles consultes tècniques per part dels tècnics
municipals i, en el cas del programari, les actualitzacions de funcionalitats, les correccions de seguretat
i també les consultes per part dels tècnics municipals.
2

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és el subministrament de llicències de manteniment de diferents lots de
maquinari i programari. Aquestes llicències donen les prestacions d’una assegurança en el sentit de
garantir el funcionament integral de l’equipament
El contracte es divideix en els següents lots:
 LOT 1. Subministrament de llicències de manteniment de maquinari i programari Aruba
 LOT 2. Subministrament de llicències de manteniment de maquinari Hewlett Packard
 LOT 3. Subministrament de llicències de manteniment de maquinari Cisco
 LOT 4. Subministrament de llicències de manteniment de maquinari Quantum
 LOT 5. Subministrament de llicències de manteniment de maquinari Brocade
3

SUBMINISTRAMENTS REQUERITS


LOT 1. Subministrament de llicències de manteniment dels següents elements:
o Programari Aruba ClearPass i Aruba Airwave, amb les descripcions del fabricant:
 W0000038142 AW-200
 C0000007574 CP-VA-5K
 C0000007575 LIC-CP-GM-100
 C0000007576 LIC-CP-GM-100
 C0000007577 LIC-CP-GM-100
o Maquinari Aruba
 Controladora Aruba 7005 amb número de sèrie CL0001330
 Controladora Aruba 7030 amb número de sèrie CR0004457
o Cobertura 8 x 5 x NBD



LOT 2. Subministrament de llicències de manteniment dels següents elements:
o Maquinari HP
 Servidor HP Proliant DL380 G7 (product-ID 583966-421) amb número de
sèrie CZ220306DD
 2 processadors Intel Xeon 2667 MHz
 48 Gb RAM
 2 HDD 146 Gb (product-ID EH0146FAWJB)
 Servidor HP Proliant DL380 G7 (product-ID 583966-421) amb número de
sèrie CZ22070GDX
 1 processador Intel Xeon 2667 MHz
 48 Gb RAM
 2 HDD 146 Gb (product-ID EH0146FAWJB)
o Cobertura 8 x 5 x NBD



LOT 3. Subministrament de llicències de manteniment de programari Cisco
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Llicències de manteniment pels següents dispositius:
Referència
Nº de sèrie
Cobertura
UCSC-DBUN-C240-114
FCH1623VD8T SMARTNET 8X5XNBD
UCSC-DBUN-C240-114
FCH1648V09G SMARTNET 8X5XNBD
UCSC-DBUN-C240-114
FCH1648V081 SMARTNET 8X5XNBD
UCSC-DBUN-C240-114
FCH1623V54G SMARTNET 8X5XNBD
UCS-FI-6248UP-CH2
SSI18280504
SMARTNET 8X5XNBD
UCS-FI-6248UP-CH2
SSI18380270
SMARTNET 8X5XNBD
UCSB-B200-M4
FCH1844JSKP
SMARTNET 8X5XNBD
UCSB-B200-M4
FCH1844JRST
SMARTNET 8X5XNBD
UCSB-B200-M4
FCH1844JRL5
SMARTNET 8X5XNBD
UCSB-B200-M4
FCH1844JSJ0
SMARTNET 8X5XNBD
UCS-SPR-C220-E2
FCH1752V1PB SMARTNET 8X5XNBD
UCS-SPR-C220-E2
FCH1807V1Y5 SMARTNET 8X5XNBD
Cobertura 8 x 5 x NBD



LOT 4. Subministrament de llicències de maquinari Quantum
o Llibreria Quantum Scalar i80 amb número de sèrie D1H0071901_LLA, incloent els
dos drives LTO5
o Cobertura 8 x 5 x NBD



LOT 5. Subministrament de llicències de manteniment de maquinari Brocade
o Commutador Brocade 6005. Manufacturer serial number: CCD1916L031, supplier
serial number: D3D2G22
o Commutador Brocade 6005. Manufacturer serial number: CCD1916L02Z, supplier
serial number: B3D2G22
o Cobertura 8 x 5 x NBD

PRESTACIONS INCLOSES

Les condicions de les llicències de manteniment seran les següents:

Llicències de manteniment contractades directament amb el fabricant del maquinari o
programari

Peces de recanvi subministrades directament per part del fabricant, amb garantia oferta pel
mateix fabricant

Període de cobertura d’un any

Horari d’atenció, de dilluns a divendres feiners, 12 hores al dia

Accés online a actualitzacions i noves versions dels productes esmentats a l’apartat anterior

Accés als serveis de suport via web, correu electrònic o telefònic

Nombre il·limitat de peticions de suport

Possibilitat de suport remot de la plataforma
5

EXECUCIÓ DEL PROJECTE

5.1
Lloc de lliurament i termini 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.
El termini de lliurament serà de un mes a partir de la data d’acceptació del contracte.
5.2
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.

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

DOC_ID: 7407544

Altres: PLec de condicions tècniques

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: O6TGZ-ICFT4-FUMJS
Data d'emissió: 29 de mayo de 2019 a les 13:10:23
Pàgina 3 de 3

El document ha estat signat per :
1.- Cap de Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat

ESTAT

APROVAT

29/03/2019 11:33

Pàgina 3

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4166474 O6TGZ-ICFT4-FUMJS 88B09AFF9823AAF149AFBEFD44726DDD3454F5A2) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està_SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

5.3
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.
L’empresa adjudicatària es compromet a complir amb els requeriments de seguretat que es deriven de
la normativa aplicable, amb esment especial per l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) i el Reglament
General de Protecció de Dades.

