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SERVEI DE SUPORT DEL MAQUINARI
TALLAFOCS DEL FABRICANT CHECKPOINT PER
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2020-2022
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1- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ
La Diputació de Tarragona disposa de 4 equips tallafocs Checkpoint 5800, muntats
en Alta disponibilitat per parelles, que garanteixen la seguretat en els serveis
telemàtics perimetrals.
La finalitat d’aquest contracte és la de garantir el correcte funcionament de la
solució tallafocs perimetral descrita en el plec tècnic, assegurant la seguretat i
continuïtat del servei vint-i-quatre hores al dia durant els set dies de la setmana
requerit pels serveis telemàtics oferts per Diputació de Tarragona.

2.- INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
Es necessària la licitació, degut a que la Diputació de Tarragona no disposa de
personal qualificat suficient per donar cobertura al funcionament del servei. A més,
al tractar-se d’un producte de codi tancat i maquinari propietari, del qual es
impossible no contractar el manteniment, reparacions i actualitzacions del mateix.
3.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és mixt, per una banda el subministrament de les llicencies
d’us per als tallafocs Checkpoint de Diputació de Tarragona i per altra banda, el
servei de suport de primer nivell complementari al suport del fabricant. El detall de
la contractació s’especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques que acompanya
aquesta licitació.
4.- PROTECCIÓ DE DADES
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5.- DIVISIÓ EN LOTS
De conformitat amb l’article 99.3.b LCSP no procedeix la divisió en lots de l’objecte
del contracte, ja que la realització independent de les diverses prestacions dificulta
la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic, atès que les actuacions
van lligades i un mateix tècnic del suport de primer nivell ha de poder accedir al
suport ofert pel fabricant per tal d’escalar i coordinar les incidències.
6.- DADES ECONÒMIQUES
Els conceptes que integren el valor estimat del contracte són els següents:
Anys
1

Pressupost
Modificacions de contracte
Prorrogues
TOTAL VEC

Total
44.600,00€
0,00€
44.600,00€
89.200,00€

1

El pressupost base de licitació del contracte desglossat és el següent:
Pressupost IVA exclòs

(21% IVA)

44.600,00 €

9.366,00 €

Pressupost base licitació
(IVA inclòs)
53.966,00€

La disposició pressupostària serà la següent:
Any
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2020
2021
Total Contracte

Aplicació Pressupostària
9020-920-21600
9020-920-21600

Pressupost Total
(iva inclòs)
47.406,45€
6.559,55€
53.966,00€

Es tracta d’un contracte principalment de subministrament que inclourà:
- Subministrament de llicències d’us
- Serveis de manteniment
Subministraments
Serveis

37.800,00€

84,76%

6.800,00€

15,24%
100,00%
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Costos de les Subscripcions de les llicències d’us:
El preu base de licitació s'ha calculat en funció del preus de mercat determinats pel
fabricant (preus sense IVA):

Model
CPCES-COPREMIUM-ADD

Unitats
1

Descripció

P.Unit

P.Total

UC 8136482 Check
Point Collaborative
Enterprise Premium
Support

11.000,00€

11.000,00€

UC 8212499 Check
Point Collaborative
Enterprise Premium
Support

2.000,00€

2.000,00€

CPCES-COPREMIUM

1

CPSB-NGTP5800-1Y

2

Next Generation
Threat Prevention
Package subscription
for 1 year for 5800
Appliance

6.900,00€

13.800,00€

CPSB-NGTP5800-1Y-HA

2

Next Generation
Threat Prevention
Package subscription
for 1 year for 5800
Appliance HA

5.500,00€

11.000,00€
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Estudi de costos:

37.800,00€
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Costos del Serveis de Suport de primer nivell de l'Adjudicatari:
No es pot preveure el número d’incidències que es poden tenir amb el programari i
maquinari, ni la seva criticitat, el temps de resolució/dedicació, o el número de
tècnics a dedicar a aquestes incidències. Això fa impossible fer una estimació del
còmput d'hores de dedicació dels tècnics de suport. Serà l'estudi de cada empresa
licitadora que, en base l'estructura del seu servei de suport, i l'estudi de serveis
implicats, del risc empresarial, de l'amortització i repartiment de costos entre
carteres de clients, etc.. qui farà la seva pròpia estimació econòmica del cost del
servei.
El preu dels serveis de suport, de 6.800,00€ (sense IVA), s’ha fixat en base a dades
d’anteriors contractes anuals.
El conveni aplicable és el Conveni col·lectiu estatal d’empreses de consultoria i
estudis de mercat i de la opinió pública, en el que s’inclouen les empreses de
serveis informàtics (99001355011983)
7.- OFERTES ANORMALMENT DESPROPORCIONADES
Establertes al Plec de clàusules administratives particulars

8.- LLOC I TERMINI D'EXECUCIÓ
Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions Seu Central: Edificis del Palau de
la Diputació i Edifici Síntesi
La durada de les llicencies d’us i subscripció i el suport de primer nivell és d'un any
a partir del dia 17 d’Octubre de 2020 (En cas de no adjudicar-se abans de la data
esmentada, s’iniciarà l’execució l’endemà de la formalització del contracte).
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És preveu la pròrroga d’un any si el grau de satisfacció és l’adequat.
9.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA:
9.1 Solvència tècnica.
Per tal de garantir la qualitat en el servei l'empresa adjudicatària haurà de constar
com a partner de 3 estrelles o superior a la web oficial de Checkpoint.
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10.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ.
El criteri de valoració que servirà de base per l’adjudicació d’aquest contracte és
l’econòmic, atès que les característiques estan perfectament definides al Plec de
Prescripcions Tècniques
10.1 Automàtics
a) Oferta econòmica........................ de 0 a 10 punts
Valoració Llicències d’us.
Per a valorar les ofertes es puntuaran els preus oferts sense IVA, atorgant una
puntuació de fins a 8 punts en funció de la fórmula següent; exceptuant les ofertes
amb preu igual al valor pressupostat, que es valoraran directament en 0 punts.
L’oferta més baixa tindrà el màxim de punts.

P= MP * (PM-OL) / (PM-OB)
(P= puntuació;
MP = màxima puntuació (8 punts);
PM = preu màxim estimat per les Llicències d’us;
OL = oferta licitador per les Llicències d’us)
OB = oferta més baixa per les Llicències d’us)

Valoració dels Serveis de Suport de primer nivell de l'Adjudicatari
Per a valorar les ofertes es puntuaran els preus oferts sense IVA, atorgant una
puntuació de fins a 2 punts en funció de la fórmula següent; exceptuant les ofertes
amb preu igual al valor pressupostat, que es valoraran directament en 0 punts.
L’oferta més baixa tindrà el màxim de punts
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P= MP * (PM-OL) / (PM-OB)
(P= puntuació;
MP = màxima puntuació (2 punts);
PM = preu màxim estimat Serveis de Suport de primer nivell de l'Adjudicatari;
OL = oferta licitador pels Serveis de Suport de primer nivell de l'Adjudicatari;
OB = oferta més baixa pels Serveis de Suport de primer nivell de l'Adjudicatari)

11.- FORMA DE PAGAMENT
El pagament es farà de la següent forma:
Inici del contracte: pagament de l’import corresponent al subministrament de les
llicències un cop activades.
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Els serveis de suport, mitjançant presentació de factura un cop prestat el servei
( Durant el 2020, des de l’inici del contracte fins els 31/12/2020), i als períodes
successius pagaments trimestrals.
Tots aquests pagaments es faran mitjançant factures expedides segons la
normativa vigent, previ informa favorable del responsable de la contractació.
12.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Oferta econòmica separada i detallada dels diferents elements contemplats, d’acord
amb les característiques tècniques detallades al Plec de Prescripcions Tècniques.
Acreditació de partner de 3 estrelles o superior a la web oficial de Checkpoint

13.- PREVISIÓ DE MODIFICACIONS
No es preveuen
14.- PENALITATS
Les previstes als articles 192 i 193 de la LCSP

15.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
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Óscar Barrufet Gallart
Cap de Secció d’Infraestructures.
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
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