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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT
DEL MAQUINARI I LES LLICÈNCIES D’ÚS DEL PROGRAMARI DEL FIREWALL PALO-ALTO DE
L’AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL
1. Objecte del plec de prescripcions tècniques
L’objecte d’aquest plec és la definició de les especificacions tècniques i de serveis requerides per
a la contractació del manteniment del maquinari i el subministrament de les llicències d’ús del
programari del subsistema de seguretat informàtica (en endavant Firewall) que l’Ajuntament de
Castellbisbal disposa i que està gestionat pel Departament de Sistemes d’Informació del mateix.
2. Abast
El contracte pel serveis de manteniment del maquinari i de subministrament de les llicències d’ús
del programari del Firewall de l’Ajuntament de Castellbisbal, te com abast:
-

El servei de manteniment del maquinari actualment instal·lat i operatiu a l’Ajuntament.
Aquest suport inclourà tot el que pugui fer referència a les necessitats de suport relacionades
amb les incidències, avaries, recanvi de peces, actualitzacions de firmware i altres
intervencions i actualitzacions que siguin necessàries aplicar al maquinari actualment instal·lat
per a mantenir la seva òptima operativitat.

-

El subministrament de les llicències d’ús dels diferents programaris subscrits, instal·lats i
operatius al Firewall de l’Ajuntament i que estan orientats a:
 Una plataforma tallafocs amb control d’intrusions IPS (WildFire)
 Una plataforma d’Antivirus (Threat Prevention)
 Una plataforma de control d’accés a URL-Web (URL Filtering)

3. Situació actual
L'Ajuntament de Castellbisbal actualment disposa d'un Firewall de la empresa PaloAlto Networks
que es composa d’una plataforma tallafocs amb control d’intrusions IPS (WildFire), d’una
plataforma antivirus de primer nivell (Threat Prevention) i d’una plataforma de control d’accés a
URL-Web (URL Filtering), suportada a nivell de maquinari, per dos equips PaloAlto Networks
model PA-3020 treballant en Alta Disponibilitat (HA) activa-passiva.
El manteniment del maquinari i les llicències d’ús dels diferents programaris indicats que son
objecte del contracte especificat en aquest plec és l’associat al següent maquinari instal·lat i
operatiu a l’Ajuntament:
-

2x Equip PaloAlto Networks Model PA-320



Equip-1: Número de sèrie: 001801015382
Equip-2: Número de sèrie: 001801015211

Sobre aquest maquinari treballen els següents programaris/plataformes de seguretat:
-

2x Plataforma tallafocs amb control d’intrusions IPS (WildFire)
2x Plataforma d’Antivirus (Threat Prevention)
2x Plataforma de control d’accés a URL-Web (URL Filtering)
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4. Condicions del contractista del servei i del subministrament
Atès que, si be, tant el suport del maquinari com les diferents llicències d’ús dels
programaris/plataformes de seguretat son proveïdes i gestionades directament pel propi fabricant
(en aquest cas l’empresa PaloAlto Networks), la comercialització de les subscripcions associades
a les mateixes poden ser contractades a través de Resellers i/o Partners del mateix fabricant.
Per això, els diferents licitadors hauran d’acreditar, com a mínim, la seva condició de Partner
reconegut de l’empresa PaloAlto Networks en la seva categoria INNOVATOR (antiga categoria
SILVER).
Independentment del que s’indica en el paràgraf anterior, el licitador haurà de presentar oferta
econòmica per a cobrir el següents ítems definits pel propi fabricant PaloAlto Networks i amb les
modalitats que s’indiquen:
-

2x Partner enabled premium suport 1 Year Renewal (Suport Maquinari)
2x WildFire subscription renewal (Control d’intrusions IPS)
2x Threat prevention subscription renewal (Antivirus)
2x PANDB URL filtering subscription renewal (Control d’accés a url-web)

5. Determinació del pressupost de licitació
Es valora el pressupost del contracte en la quantitat de 37.000 € IVA inclòs, corresponent a
30.578,51 € de pressupost sense IVA i 6.421,49 € al 21% d’IVA.
Aquest pressupost inclou tant les despeses directes, com les indirectes, el benefici industrial i els
impostos afegits, sense que es puguin desglossar tots ells.
6. Valor estimat del contracte
Atesa la proposta de contractació per a una durada inicial de dos (2) anys i de la possibilitat de
aplicar dues prorrogues addicionals de 1 any cadascuna (per tant estaríem parlant d’una
contractació total de quatre (4) anys), el valor estimat del contracte és de 61.157,02 € sense IVA
(74.000,00 € IVA inclòs).
7. Termini de lliurament
La data inicial d’aplicació del contracte que es proposa en aquest plec, i per tant, la data
d’activació de les subscripcions de les llicències d’ús dels diferents mòduls/serveis que s’indiquen
en el mateix, s’estableix (sense cap possibilitat d’ajornament) pel dia 12 de desembre de 2019,
atès que les subscripcions actuals, expiren el dia anterior a la data indicada.
La data inicial de cada nou període anual de cobertura pel suport del maquinari i per les
renovacions anuals de les subscripcions de les llicències d’ús dels diferents programaris
associats, haurà de ser com a màxim la data següent a la data d’expiració de les anteriors. Això
haurà de ser així mentre estigui activa la durada total del contracte amb les seves diferents
possibles pròrrogues.
Datat a Castellbisbal el dia de la signatura del document.
Document signat electrònicament per:
Cap de Sistemes d’Informació (Xavier Sordé De Uralde)
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