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1. OBJECTE DEL CONTRACTE
La Diputació de Tarragona disposa en l’actualitat de les següents llicències que
caducaran el 21 de setembre de 2020:
- 1250 Llicències Kaspersky Endpoint Security for Bussiness Advanced
amb suport tècnic del fabricant
És objecte del contracte la renovació d’aquestes llicències i l’adquisició de noves
llicències per un període de 3 anys.

2. DETALL DEL CONTRACTE

2.1Llicències
A l’inici del contracte s’han de lliurar les següents llicències:
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- 1500 Llicències Kaspersky Endpoint Security for Bussiness Advanced
amb suport tècnic del fabricant
Durant el contracte la Diputació de Tarragona podrà adquirir llicències addicionals.
La data de caducitat per les noves llicències addicionals serà la mateixa que per
les llicències lliurades a l’inici del contracte. El preu de les llicències addicionals
que es vagin adquirint es calcularà de forma proporcional als dies de validesa
respecte al preu inicial unitari d’una llicència vàlida per 3 anys. D’aquesta forma, la
fórmula per calcular el preu d’una nova llicència serà el següent:
Preu nova llicència = (Preu unitari per 3 anys) x (dies de validesa de la nova llicència) /1095

El subministrament de les llicències ha d’incloure:
- Les actualitzacions del programari de servidor i clients
- Les actualitzacions dels patrons de malware publicat pel fabricant
- Suport tècnic del fabricant per a la resolució d’incidències i consultes

Plec de prescripcions tècniques

Pàg. 2 / 3

Signat per: Emili Badia Cantarero
Càrrec: CAP DE PROJECTE DE SISTEMES
Data: 27-05-2020 09:40:58
Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Pàgina: 3 de 3

Tecnologies de la Informació I la Comunicació
Infraestructures Informàtiques – Sistemes

Codi de verificació: ade765b1-4b3d-4539-ae57-57eb9b0a5547

2.2Serveis
Per tal de millorar la gestió de la plataforma d’antivirus corporativa es requereix la
renovació de coneixements dels tècnics que l’administren.
Es realitzaran dues jornades de formació, que podran ser per videoconferència o
presencials a les instal·lacions de la Diputació de Tarragona, on hi assistiran 10
tècnics de l’Àrea TIC. Aquesta formació anirà enfocada a fer una revisió general
de l’arquitectura i l’administració de la plataforma, la gestió dels clients, els
procediments d’actualització i còpies de seguretat, la presentació de novetats del
producte, i la resolució de tots els dubtes i consultes sobre l’administració de la
plataforma que es puguin presentar.
Abans de la realització de la formació es pactarà amb els tècnics de l’Àrea TIC el
contingut de la mateixa.

3. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Preu de licitació:
21 % IVA:
Total preu de licitació:

82.326,04€
17.288,47€
99.614,51€

4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
S’ha de presentar la següent documentació:
-

Pressupost detallat, on especifiqui el preu unitari de les llicències per 3 anys.
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El tècnic responsable de la contractació
Emili Badia Cantarero
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