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CONTRACTACIÓ DE LA SUBSCRIPCIÓ DE
LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION PER
A LA GESTIÓ DELS CONTINGUTS DE LA SEU
ELECTRÒNICA DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA
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Índex de continguts
1. Objecte del contracte
1. Detall del contracte
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present contracte és la renovació d'una subscripció (incloent
llicència i serveis d'actualitzacions i suport) de Liferay Portal Enterprise
Edition per a la gestió dels continguts de la Seu electrònica de la Diputació de
Tarragona, en les següents condicions:



Servei de suport Gold
Modalitat de Sizing de fins a vuit (8) nuclis o vCPUs

Es tracta de la contractació del subministrament mitjançant subscripció de la
llicència i del suport tècnic bàsic del programari DXP i Portal (versió anterior
del producte i la que estem fent servir actualment a la Diputació de
Tarragona).
La Diputació de Tarragona ja va subscriure una llicència Liferay Portal a través
d’un contracte formalitzat el 2017, i que finalizarà el 20/11/2019.
Donat l’ús cotidià del mateix, és necessari mantenir aquesta subscripció i
disposar del suport corresponent.
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En concret es requereix la contractació d'una subscripció per a dos anys, a
comptar des de la recepció de la llicència, per a la utilització d'un portal
Liferay Enterprise Edition en un servidor amb el sistema operatiu Solaris
SunOS 11.1 i amb un servidor Tomcat. S'ha d'incloure, com a mínim:




1 llicència d'instal·lació del servidor a l'entorn de producció
1 llicència d'instal·lació del servidor en un entorn de pre-producció
10 llicències de desenvolupament en ordinadors personals

És un contracte mixt, de subministrament i serveis. Per a l'adjudicació s'ha
d'aplicar un règim de subministrament, ja que disposar de la versió
actualitzada s'estima en un 70% i el suport en el 30% restant.
L'objecte de contractació es desglossa en dues prestacions, d'una banda
pròpiament el subministrament de la subscripció i de forma complementària i
inseparable, els serveis de suport necessaris per a fer front a qualsevol
incidència que pogués aparèixer en el desplegament dels productes en les
instal·lacions de la Diputació de Tarragona, i és convenient que es realitzi per
un únic adjudicatari.
Des del punt de vista comercial, les dues prestacions s'ofereixen com un únic
producte i són inseparables.
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2. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
És vol adquirir una Subscripció Enterprise (incloent llicència) amb un nivell de
suport Gold, en la modalitat de sizing de fins a vuit nuclis accessibles des de
cada instància.
Aquesta subscripció ofereix un suport telefònic 8x5 en la resolució
d'incidències i l'accés, a través del Portal de Clients, a la descàrrega de totes
les versions i Service Packs de Liferay, actualitzacions de seguretat així com
instruccions per a realitzar les actualitzacions.
El suport Gold de Liferay per a la versió Liferay Portal Enterprise Edition 6.2
que es vol adquirir es troba a la «Limited Support Phase», ja que el suport per
a aquesta versió finalitza -segons anunci del propi Liferay- el 1/12/2020.
La Diputació de Tarragona té previsió de migrar el seu servidor 6.2 a la versió
Liferay DXP 7.1, en la que si es podrà tenir un suport Premium complet. En el
moment en que es faci aquest canvi de versió, l'adjudicatari haurà de
proporcionar una llicència vàlida per a la nova versió i el suport s'haurà de
seguir mantenint de la mateixa forma en la que s'estava prestant fins al
moment.
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Donat que existeixen diferències tècniques entre les versions Liferay Portal i
Liferay DXP 7.1 que fan que els termes de la llicència siguin diferents, i que
es preveu la migració de versió esmentada, caldrà que el licitador especifiqui
en la seva oferta els termes i condicions que apliquin a les subscripcions
Liferay Portal Enterprise Edition i els que apliquin a les subscripcions Liferay
DXP 7.1 (incloent en ambdós casos les llicències corresponents). Aquest
termes resultaran d'aplicació en els període en els que s'apliquin cadascuna
de les subscripcions. D'aquesta manera, la Diputació de Tarragona podrà dur
a terme la migració de versió en el moment que ho consideri oportú. En
ambdós casos, els termes i condicions assenyalats en la oferta hauran de
respectar en tot moment el disposat als plecs i a la legislació aplicable.
Aquesta actualització de la llicència a la nova versió Liferay DXP 7.1 no
representarà un increment del preu de la llicència o del suport associat. La
variació econòmica del pas de Liferay Portal a la nova versió serà d'un 0%.
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