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Expedient Contractació: 2020 / 000312

CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT REFERENT A L’ADQUISICIÓ DE MAQUINARI I
PROGRAMARI DE CIBERSEGURETAT I LA SEVA ADMINISTRACIÓ, GESTIÓ I
MONITORITZACIÓ.
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Introducció.

Un dels objectius de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) és
l’assoliment d’un nivell de ciberseguretat òptim, que garanteixi la disponibilitat dels seus serveis
i l’autenticitat, confidencialitat, integritat i traçabilitat de la informació que té emmagatzemada,
processa o transmet. L’ORGT pretén promoure una licitació per adquirir el maquinari,
programari i serveis necessaris (administració, gestió i monitorització) per assolir aquest nivell
de ciberseguretat.
Com a pas previ a la preparació del plec de prescripcions tècniques que regularà la
contractació, es considera convenient realitzar una consulta preliminar del mercat, d’acord amb
el que disposa l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/237UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
La finalitat d’aquesta consulta preliminar al mercat és conèixer quines solucions hi ha
disponibles en l’àmbit de la ciberseguretat i així poder detallar quin maquinari, programari i
serveis es requeriran en la licitació que es pretén realitzar per a l’adquisició de maquinari i
programari de ciberseguretat i la seva administració, gestió i monitorització.
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Situació actual.

L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és un organisme autònom local de la Diputació de
Barcelona, dotat de personalitat jurídica pròpia, que té com a principal finalitat l’exercici de les
funcions i potestats de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
per delegació o encàrrec de gestió de les administracions públiques de Catalunya i dels ens
públics que en depenen.
Per a dur a terme les seves funcions, l’ORGT disposa d’una infraestructura informàtica i de
comunicacions redundant, allotjada en els dos centres de processament de dades (CPD) de
que disposa a la ciutat de Barcelona i que treballen en mode actiu-passiu. La xarxa local (LAN,
de l’anglès Local Area Network) de cadascun dels CPD, a la qual hi ha connectats tots els
servidors, està implantada mitjançant 2 commutadors Cisco Nexus 5548 de 48 ports de
1/10Gbps.
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Cada CPD disposa de 2 servidors HP-UX Integrity per a l’execució de l’aplicació corporativa de
gestió i recaptació i 31 servidors HP Proliant BL 460c Gen9 per la resta de necessitats
informàtiques de l’ORGT.
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Pel que fa a servidors d’emmagatzematge cada CPD disposa d’un VMAX10K amb una
capacitat de 54TB dedicat als servidors HP-UX i a l’entorn de servidors virtualitzats VMware; un
Unity 300 amb capacitat de 37TB que allotja el sistema de fitxers i un Data Domain 6300 amb
capacitat de 82TB i funció de deduplicació de dades, on es guarden les còpies de seguretat de
tots els servidors.
L’ORGT dona servei a 770 empleats distribuïts en una xarxa de 100 oficines interconnectades
amb els dos CPD mitjançant línies de comunicacions de alta velocitat, a 4000 col·laboradors
dels ajuntaments (400 d’ells simultanis) que accedeixen a través d’internet a l’aplicatiu de gestió
tributària resident en una granja de servidors d’aplicacions Citrix, i als contribuents dels
municipis de la província de Barcelona que accedeixen a la seu electrònica de l’ORGT.
Totes aquestes comunicacions estan protegides per un doble tallafocs de diferents fabricants
per així satisfer els requeriments de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS). Un d’ells és un
clúster de 2 nodes PA3020, del fabricant Palo Alto Networks, que està allotjat en els CPD de
l’ORGT (FWORGT) i l’altre un clúster de 2 nodes Fortigate FG6301F del fabricant FortiNet,
allotjat en el núvol de l’operador de comunicacions (FWVDF).
El tallafocs FWORGT interconnecta 5 xarxes mitjançant 4 agrupaments de 2 interfícies a 1Gbps
i realitza les següents funcionalitats:
 Filtratge de les comunicacions de sortida cap a internet.
 Filtratge de les comunicacions d’entrada, procedents d’internet i que accedeixen als
diferents serveis de l’ORGT.
 Filtratge a nivell d’aplicacions.
 Filtratge depenent de la pertinença a grup d’usuaris del directori actiu.
 Filtratge d’adreces d’internet depenent de la seva categoria.
 Detecció de virus i spyware en la navegació.
 Prevenció d’intrusions (IPS, de l’anglès Intrusion Prevention System).
 Protecció de l’accés a la infraestructura de l’ORGT mitjançant túnels VPN-SSL i IPSEC.
 Autenticació mitjançant certificat digital (IdCAT i TCAT) per accedir mitjançant túnels
VPN-SSL.
 Control que els ordinadors, que es connecten a la infraestructura de l’ORGT a través de
túnel VPN-SSL, estiguin actualitzats i es trobin protegits mitjançant antivirus.
Els serveis de l’ORGT s’ofereixen des de 120 servidors virtualitzats amb sistema operatiu
Windows Server que s’executen en un hipervisor VMware ESXi 6.5. En l’actualitat estem
actualitzant els servidors a la versió Windows Server 2016 els quals estan protegits contra
programari maliciós mitjançant l’antivirus Windows Defender.
Els llocs de treball de l’ORGT són 800 equips lleugers (TC, de l’anglès Thin Client) que es
connecten a una de les 1600 sessions d’escriptoris virtuals (VD, de l’anglès Virtual Desktop)
que estan executant-se en hipervisors Citrix XenServer 7.1 CU2. 800 sessions s’executen en el
centre de processament de dades (CPD) actiu i 800 estan en repòs en el passiu, esperant que
hagin de donar servei en cas de contingència. Els VD també són accessibles a través d’internet
per així permetre el teletreball. Alguns empleats teletreballen mitjançant els seus propis
dispositius i altres amb portàtils corporatius protegits amb l’antivirus Windows Defender o el
Mcafee Viruscan.
Els TC estan configurats de manera que les modificacions no siguin persistents i es perdin al
reiniciar el sistema i no estan protegits mitjançant antivirus. En canvi, els VD tenen instal·lat
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l’antivirus especialitzat en entorns virtuals, McAfee Move.
La Direcció de Serveis d’Informàtica de l’ORGT és conscient que la ciberseguretat està en
constant evolució i a més cal monitoritzar-la a totes hores, per això té contractat un servei
d’operacions de ciberseguretat (SOC) que realitza les tasques següents:
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En els propers anys es preveu un augment del nombre de municipis que deleguen les seves
funcions en l’ORGT, un augment del nombre de tràmits que es poden realitzar a través de la
seu electrònica i una generalització del teletreball entre els seus empleats. Aquestes tres
tendències comportaran la necessitat d’escalar les prestacions de la infraestructura de
ciberseguretat.

3

Descripció de les necessitats relacionades amb la licitació futura per a l’adquisició
de maquinari i programari de ciberseguretat i la seva administració, gestió i
monitorització.

L’ORGT vol renovar la infraestructura de ciberseguretat i millorar el servei d’operacions de
ciberseguretat, i per això té previst licitar l’adquisició de maquinari i programari de
ciberseguretat i la seva administració, gestió i monitorització. La idea prevista és que la
contractació tingui una durada màxima de 4 anys i que la data d’inici sigui l’1 d’agost de 2022.
L’equipament ofert haurà de garantir un cicle de vida mínim de 6 anys i la seva instal·lació es
durà a terme en caps de setmana per minimitzar l’afectació en els serveis.
Es pretén que la licitació futura inclogui:
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Monitorització del tallafocs FWORGT.
Implementació de les accions necessàries per la correcció de les incidències detectades
en la monitorització.
Detecció de ciberatacs mitjançant correlació de patrons del registre d’activitat del
tallafocs.
Revisions mensuals preventives de la plataforma de seguretat.
Proposta de millores per l’òptim funcionament de la seguretat perimetral de l’ORGT.
Implementació de les peticions sol·licitades per la Direcció de Serveis d’Informàtica
Interlocució amb la Diputació de Barcelona, l’operador de comunicacions i altres
proveïdors de serveis.



Renovació del tallafocs FWORGT, sense pèrdua de funcionalitats respecte al tallafocs
actual i que disposi de les prestacions necessàries per atendre les noves necessitats de
l’ORGT.
Adquisició i implantació d’un gestor d’esdeveniments de seguretat (SIEM, de l’anglès
Security Information and Event Management) que recopili els esdeveniments dels
diferents elements de la infraestructura per a dur a terme una cerca de patrons d’atac i
l’automatització d’accions de resposta.
Adquisició i implantació de programari de prevenció, detecció i resposta a programes
maliciosos. Per tal de millorar la protecció dels equips i la xarxa de l’ORGT, es requereix
el subministrament, instal·lació i configuració d’aquest programari a totes les estacions
de treball, escriptoris virtuals i servidors que es consideri necessari.
Contractació d’un servei d’operacions de ciberseguretat que es responsabilitzi de la
ciberseguretat de la infraestructura de l’ORGT.
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3.1

Renovació del tallafocs FWORGT.

El projecte de renovació dels tallafocs consisteix en la substitució del tallafocs FWORGT per un
nou clúster de tallafocs de 2 nodes amb 4 interfícies de 10Gbps cadascun, capaç de dur a
terme les mateixes funcionalitats del tallafocs actual, la inspecció de tot el trànsit encriptat i en
el moment de l’entrada en producció no sobrepassi el 20% del seu rendiment total.
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L’Esquema Nacional de Seguretat requereix que les entitats amb sistemes d’informació de
categoria alta disposin de doble tallafocs de diferents fabricants, per això el tallafocs FWORGT
no es permetrà substituir-lo per un tallafocs de l’empresa Fortinet, constructor del tallafocs al
núvol FWVDF.
La renovació del tallafocs comportarà les tasques següents:
 Subministrament del maquinari.
 Subministrament de les llicències necessàries per a mantenir les funcionalitats actuals i
per inspeccionar el trànsit encriptat.
 Instal·lació dels tallafocs en el corresponent CPD.
 Migració de la configuració actual al nou tallafocs durant un cap de setmana.
 Servei de manteniment amb un temps de resposta de 4 hores.
 Formació dels tècnics de la Direcció de Serveis d’Informàtica.

3.2

Adquisició i implantació d’un sistema de gestió dels esdeveniments de seguretat.

L’ORGT vol adquirir un SIEM capaç de gestionar 4.000 esdeveniments per segon i configurar-lo
perquè recopili esdeveniments de seguretat del tallafocs, dels antivirus, del directori actiu, dels
servidors de DNS i de la xarxa LAN de servidors, en faci una correlació de tota la informació i
una cerca de patrons de ciberatacs.
El coneixement obtingut pel SIEM permetrà prendre mesures adients per evitar que els
ciberatacs fructifiquin i, per tant, evitar una pèrdua de confidencialitat, integritat o disponibilitat
dels sistemes d’informació de l’ORGT. Cal que el SIEM pugui executar aquestes mesures de
contingència de manera automàtica, sense intervenció d’un tècnic.
El SIEM adquirit també ha de realitzar anàlisi de vulnerabilitats dels sistemes i monitorització de
la integritat de fitxers.
El projecte d’implantació del SIEM comportarà:
 Subministrament del programari i llicències necessàries.
 Instal·lació del programari en un servidor virtual de l’hipervisor VMware.
 Configuració de les fonts d’informació de les que es consolidarà els esdeveniments de
seguretat.
 Configuració de les respostes automàtiques a les alertes més habituals.
 Configuració de l’anàlisi de vulnerabilitats.
 Configuració de la monitorització de la integritat de fitxers.
 Servei de manteniment amb un temps de resposta de 4 hores.
 Formació dels tècnics de la Direcció de Serveis d’Informàtica.
3.3

Adquisició i implantació d’un sistema de protecció contra programari maliciós.

L’ORGT vol adquirir i implantar una eina de prevenció, detecció i resposta a incidents de
seguretat gestionable mitjançant una consola centralitzada.
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El projecte d’implantació d’un sistema de protecció, detecció i resposta a programari maliciós
consistirà en les tasques següents:
 Subministrament del programari i llicències necessàries.
 Instal·lació de la consola centralitzada en un servidor virtual VMware.
 Instal·lació i configuració del programari en tots els llocs de treball (Thin clients, PC,
portàtils) i servidors que els participants en la consulta creguin necessari.
 Servei de manteniment amb un temps de resposta de 4 hores.
 Formació dels tècnics de la Direcció de Serveis d’Informàtica.
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3.4

Contractació d’un servei d’operacions de ciberseguretat (SOC).

La Direcció de Serveis d’Informàtica vol contractar un servei d’operacions de ciberseguretat que
aporti el coneixement i la disponibilitat (24x7) necessaris per a responsabilitzar-se i garantir la
ciberseguretat dels serveis de l’ORGT.
El SOC realitzarà les tasques següents:
 Administració, gestió i monitorització de la infraestructura de seguretat on-premise de
l’ORGT (tallafocs, sistema de prevenció d’intrusions, sistema de gestió dels
esdeveniments, sistema de protecció de programari maliciós).
 Anàlisi dels incidents i les alertes de seguretat detectades.
 Proposta i execució de solucions per a solucionar els incidents.
 Anàlisi de l’afectació, en la infraestructura de l’ORGT, de les noves vulnerabilitats
descobertes.
 Interlocució amb la Diputació de Barcelona, l’operador de comunicacions i altres
proveïdors de serveis sempre que sigui necessari per a resoldre algun incident de
seguretat.
 Gestió de les peticions de configuració de la infraestructura de seguretat al núvol.
 Auditories de seguretat especialitzades (hacking ètic, serveis web, etc...)
 Correcció de mancances trobades en les auditories realitzades.
 Actualització a les noves versions de programari del tallafocs, SIEM, sistema de
protecció contra programari maliciós, etc...
 Actualització dels servidors Windows d’ORGT.
 Bastionat de servidors Windows.
 Projectes de millora de la infraestructura de ciberseguretat de l’ORGT.
 Formació referent a nous productes i tendències relacionats amb la ciberseguretat.
 Simulació de ciberatacs per així esbrinar els punts febles de la infraestructura i la
política de ciberseguretat.
L’empresa contractista designarà un referent tècnic del servei, qui durà a terme la seva activitat
a jornada completa, en les dependències de la Direcció de Serveis d’Informàtica de l’ORGT.
Les tasques que realitzarà són les següents:
 Interlocució amb els tècnics de la Direcció de Serveis d’Informàtica de l’ORGT.
 Coordinació dels tècnics del SOC.
 Elaboració dels informes de seguiment del servei.
 Convocatòria de les reunions de seguiment del servei i elaboració de l’acta de la reunió.
 Qualsevol de les tasques pròpies del SOC.
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4

Desenvolupament de la consulta preliminar del mercat.

A l’adreça https://seuelectronica.diba.cat (perfil de contractant – òrgans vinculats), es publicarà
tota la documentació relativa a la consulta. A partir de la data de publicació de l’anunci
d’aquesta consulta, les entitats interessades a participar-hi disposen d’un (1) mes per enviar el
qüestionari de l’apartat 7 a l’adreça orgt.sistemes@diba.cat. Cal que en el correu s’indiquin les
dades de l’empresa, de la persona de contacte, telèfon i correu electrònic. Així mateix, cal que
s’identifiqui l’assumpte amb “CPM adquisició de maquinari i programari de ciberseguretat i
la seva administració, gestió i monitorització”. Per a qualsevol dubte o pregunta, les entitats
s’han d’adreçar al mateix correu electrònic.

ORIGFIRMV11IB Pàg. 6/10

Verificació Electrònica del document: Doc: 96209298 Codi CSV: 824795f745bf83f64769 a l'adreça orgt.cat/verificar

Les entitats que hi poden participar són empreses, experts, autoritats independents, col·legis
professionals, universitats i altres operadors econòmics actius en el mercat.
La Direcció de Serveis d’Informàtica de l’ORGT es reunirà dues vegades amb cadascuna de les
entitats per a comentar les solucions aportades. La primera reunió tindrà una durada màxima
de 150 minuts i es portarà a terme abans que transcorri un mes des de la finalització del
període de recepció de les sol·licituds de participació. La segona reunió, que tindrà una durada
màxima de 90 minuts, es dura a terme abans que transcorrin dos mesos de la finalització del
període de recepció de les sol·licituds de participació.
Les reunions es convocaran amb un mínim d’una (1) setmana d’antelació.
Un cop efectuades aquestes consultes i realitzat i publicat l’informe final, l’ORGT es reserva el
dret de convocar o no una licitació posterior per a la prestació parcial o total de l’objecte de la
consulta preliminar del mercat. La participació en la consulta no impedeix la intervenció
posterior en el procediment de contractació que, si s’escau, es tramiti.

5

Caràcter no vinculant i informatiu.

Aquesta consulta no és vinculant a efectes contractuals. S’entén que les propostes presentades
pels participants en el qüestionari de la consulta o en les reunions mantingudes són merament
informatives, de manera que ni l’ORGT ni les entitats hi adquireixen cap compromís. Així
mateix, les possibles despeses econòmiques derivades de la participació en la consulta són a
càrrec dels participants.

6

Confidencialitat.

L’ORGT en cap cas durant el procés de consultes no pot revelar als participants les solucions
proposades pels altres participants, i només l’ORGT pot conèixer íntegrament aquestes
solucions. L’ORGT, així mateix, es compromet a guardar la confidencialitat requerida, si
s’escau, per les entitats consultades, amb el benentès que no és possible fer declaracions
genèriques de confidencialitat i que qualsevol declaració de confidencialitat ha de respondre al
secret comercial o industrial.

7

Qüestionari.

Nom de l’entitat:
Adreça:
Tipus d’organització (pime, gran empresa, cooperativa, consorci...):
Persona de contacte:
Referència: 2020 / 0001981397

Càrrec de la persona de contacte:
Telèfon:
Correu electrònic:
1. Descriviu la solució de tallafocs proposada. Quines funcionalitats addicionals creieu que
fora bo que tingués el tallafocs?

3. Descriviu la solució de prevenció, detecció i resposta a codi maliciós per a protegir tots
els llocs de treball i servidors de l’ORGT. Als servidors Windows Server 2016 considereu
suficient l’antivirus Windows Defender que aporta el propi sistema operatiu? Considereu
necessari instal·lar antivirus en els thin clients (TC)? Consumeixen llicència els 800
escriptoris virtuals que estan en espera?
4. Descriviu la proposta de servei d’operacions de ciberseguretat.
5. Presenteu pressupost dels projectes de l’apartat 3 per a les funcionalitats demanades,
desglossat en subministraments i serveis. Cal que desglosseu els costos directes,
indirectes i altres despeses eventuals.
6. Presenteu pressupost complementari per a les funcionalitats addicionals proposades,
amb desglossament de costos directes, indirectes i altres despeses eventuals.
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2. Descriviu la solució de recol·lecció d’esdeveniments que proposeu. Considereu
convenient analitzar alguna altra font d’informació, a més de les proposades? Quina
política de retenció dels esdeveniments proposeu? Quin tamany de disc requerirà la
política de retenció? Hi ha alguna altra funcionalitat del SIEM que seria convenient
disposar?
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D. Serveis d'Informàtica
orgt.cat

DOCUMENT DE SIGNATURES
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Aquesta és una còpia del document electrònic 0096199262 . El document està SIGNAT
electrònicament amb certificat digital reconegut pel Consorci Administració Oberta
Catalunya.
RESUM DE SIGNATURES I TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA
Càrrec
Cap del Servei d'Explotació i Sistemes
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FULGENCIO GIMENEZ SANCHIZ

Data
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