PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE
LLICENCIES DE SOFTWARE ANTIMALWARE
1.-

Antecedents.
EMAYA, com qualsevol altre empresa, basa el seu sistema informàtic en software de
tercers.

2.-

Objecte.
L’objecte del contracte és la contractació d’un conjunt de llicencies per a la protecció
del punt final de feina dels usuaris (ordinadors de sobretaula i portàtils) i servidors
per tal de mantenir-los protegits en front a amenaces de malware i exploits avançats.

3.-

Durada del contracte.
Del 01/11/2019 al 31/12/2020.
Es preveu una pròrroga d’un (1) any, que en el cas de fer-se afectiva començaria dia
1 de gener de 2021 i finalitzaria el 31 de desembre de 2021.

4.-

Característiques tècniques i qualitats del producte a subministrar.
Els licitadors hauran d’oferir un producte que hagi estat puntuat amb un 5 o més en
protecció, rendiment i usabilitat al darrer test per a solucions empresarials Windows
publicat per l’institut AV-TEST (www.av-test.org).
a) Compra dels serveis d’implantació del sistema, llicències i serveis de
soport associats:
S’hauran de subministrar llicències per a protegir, com a màxim, 600
ordinadors de sobretaula i portàtils i 250 servidors amb Sistema Operatiu
Windows (com a mínim versió 7), Linux i OSX, així com una consola de gestió.
Inicialment s’adquiriran 475 llicències per a ordinadors de sobretaula i portàtils
i 150 llicències de servidor podent arribar al màxim indicat anteriorment. Les
llicències que es vagin adquirint al llarg del temps sempre hauran de finalitzar
el dia que finalitzi el contracte i es pagarà per elles el preu proporcional al que
quedi de contracte.
S’haurà de donar protecció, com a mínim, contra:


Exploits de software
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Ramsomware
Malware
Amenaces avançades
Amenaces sense fitxer
Atacs basats en scripts i PowerShell
Amenaces web
Amenaces distribuides per correu electrònic
Atacs de phishing
Spam

Les llicències han de incloure, com a mínim, les següents funcionalitats:














Estar protegits contra malware tenint dret a les actualitzacions al mateix
instant que es publiquen.
Gestionar les vulnerabilitats que es detectin
Control d’aplicacions
Control de la navegació web
Control de l’ús dels perifèrics: com a mínim s’haurà de poder bloquejar
l’ús de ports USB i generar excepcions pels dispositius que determinin
els administradors del sistema.
Guardar el registre dels fitxers que se copien als perifèrics i l’usuari que
els copia.
Inventari d’aplicacions
Gestió d’actualitzacions Windows i aplicacions de tercers
Instal·lació de software de Windows i de tercers
Funció de xifrat tant dels discs dels ordinadors (de sobretaula i portàtils)
com dels dispositius extraibles.
Integració amb sistemes SIEM.
Integració amb Directori Actiu.
Gestió de perfils de configuració.

S’haurà d’aportar una consola on-premise centralitzada de monitorització,
instalació i actualització remota, control i gestió de totes les funcions del
producte, així com alguna eina de reporting per a poder treure informes del
que va succeint.
A més, s’haurà de proporcionar un suport 24x7 directe amb el fabricant del
producte que inclogui el suport necessari en cas de que EMAYA tengui
qualsevol tipus d’incidència, inclosa la resolució de, com a mínim, 20 incidents
complexes a l’any. El temps de resposta per a incidents que afectin a la
disponibilitat d’algun equip o servei haurà de ser, com a màxim, de 2 hores.
EMAYA té actualment Sophos Endpoint Security and Control version 10.8 +
eXploit Prevention version 3.7.6. L’adjudicatari haurà de realitzar la

implantació del sistema ofertat per la qual cosa haurà de proporcionar un
mètode el més automatitzat possible per a la migració al producte oferit.
L’adjudicatari ha d’explicar clarament quin és el procediment automàtic i
garantir que funcioni, com a mínim, en un 80% dels casos.
Preu màxim per als serveis d’implantació del sistema, compra de llicències i
serveis de soport associats segons es sol·liciten: 46.654 euros
b) Opció de compra de llicències addicionals:
Llicència

Previsió
quantitat

Preu unitari
màxim

llicències per a ordinadors de
sobretaula i portàtils per un any

50

19 €

llicències de servidor per un any

20

39 €

Això suposa que, amb un límit de 1730 €, durant el contracte es podran
comprar les llicències que es necessitin al preu que s’oferti dins la
proposta econòmica, tenint en compte que aquestes es pagaran en la part
proporcional que correspongui des de la data efectiva de compra fins la
finalització del contracte.
5.-

Condicions en les que s’ha d’executar el subministrament.
L’adjudicari serà responsable de tramitar l’alta a nom de EMAYA davant el
fabricant i de subministrar les llicències objecte d’aquest contracte. A més, ha
de proveïr col·laboració en l’exercici dels drets derivats de la compra de
llicències, davant el fabricant, si es requereix.
Les llicencies ofertades hauran d’incloure, com a mínim, el següent:
-

Dret de utilització del software pel fi establert a la pròpia llicència i les
condicions d’us indicades pel fabricant, i ningú més.

-

Dret de descàrrega i utilització de totes les actualitzacions, de qualsevol
tipus, que el fabricant del producte posi al mercat.

-

Dret a la utilització de tota la documentació tècnica, en qualsevol format i
mitjançant qualsevol canal, que el fabricant posi a disposició dels clients
usuaris de les seves llicències.

-

Dret al suport directe del fabricant, mitjançant qualsevol dels canals que
aquest tengui habilitats pels usuaris del seu producte, per a l’atenció de

peticions per part d’EMAYA relacionades amb el mal funcionament de les
llicències, i concretament quan el software adquirit no respongui al
comportament esperat.
Hi haurà una fase d’implementació i posada en marxa del nou sistema que
durà a terme l’adjudicatari. Aquesta fase inclourà la planificació, migració del
producte actual d’EMAYA (Sophos) al nou producte i formació del personal
tècnic d’EMAYA. Aquesta fase no podrà durar més de 30 dies naturals i haurà
d’estar completament enllestida el dia 15/01/2020. Els licitadors hauran de
presentar una planificació de la fase d’implementació especificant si les
jornades de treball seran en remot o a les oficines d’EMAYA. Com a mínim
s’hauran de planificar 5 jornades de feina a les oficines d’EMAYA per a
aquestes tasques, de les que, com a mínim, 2 seran de formació als tècnics
d’EMAYA per a que puguin gestionar el producte i 3 seran per a la migració i
instal·lació del nou producte.
EMAYA estableix un període de prova de 2 mesos en el que es validarà que
el producte instal·lat no interfereix amb el correcte funcionament de les
aplicacions de negoci que s’utilitzen actualment, podent aplicar les penalitats
per incompliment definides al Plec de Clàusules Particulars o, fins i tot, extingir
el contracte en cas que interfereixi amb alguna aplicació d’alta criticitat per
EMAYA.
5.2.- Condicions especials d’execució del contracte per a tots els lots:
Tenir, com a mínim, el 20% de la plantilla contractada de manera indefinida.
6.- Resum de documentació a presentar en SOBRE A.


Declaració reponsable d’acord a l’annex I del Plec de Clàusules Particulars.



Oferta tècnica que inclogui tota la documentació necessària per poder valorar l’oferta
presentada per cobrir tots i cada un dels requisits solicitats. Especialment allò que fa
referencia a:
o La descripció del producte oferit especificant les funcionalitats que aporta.
o Detall i planificació de la fase d’implementació, especificant quantes jornades
es faran presencials a les oficines d’EMAYA i quantes jornades es dedicaran
a formació.
o Detall del procés automàtic de migració del producte que té actualment
EMAYA al producte oferit.

7.- Resum de documentació a presentar en el SOBRE C



Preu total ofertat per als serveis d’implantació del sistema, llicències i serveis de
soport associats d’acord a l’annex II del Plec de Clàusules Particulars.



Preu unitari ofertat per a les llicències addicionals en opció de compra, d’acord a
l’annex II del Plec de Clàusules Particulars.
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