PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Objecte

Subministrament de llicències anti-spam Hornet MSF – Spam
amb Malware Protection per l’Ajuntament de Sant Joan
Despí.
CO2021066SI

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55
08970 Sant Joan Despí

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
El contracte té per objecte el subministrament de llicències anti-spam Hornet MSF –
Spam amb Malware Protection per a l’Ajuntament de Sant Joan Despí, per un període
de dos anys.
Es necessiten 501 llicències Spam Hornet MSF – Spam amb Malware Protection per
protegir el mateix número de comptes de correu, que es renovaran anualment durant
la vigència del contracte.
La instalꞏlació de les llicències que s’adquireixin es durà a terme pels tècnics
municipals.
2. NECESSITATS A SATISFER
L’Ajuntament de Sant Joan Despí dota de servei de correu electrònic als seus
treballadors mitjançant el programari ZIMBRA.
Els atacs a la seguretat de les empreses són cada vegada més freqüents i intelꞏligents
i les plataformes de correu electrònic són objectiu freqüent de missatges spam (correu
no desitjat), phishing (suplantació d’identitats) i malware (programari maliciós).
Per això, l’entitat té l’obligació de protegir aquest servei amb una solució eficaç i
essencial pel filtrat del correu entrant i sortint per evitar possibles vulneracions amb
conseqüències molt greus que posin en perill la seguretat dels sistemes.
La solució Spam Hornet MSF – Spam amb Malware Protection ofereix un dels índex
de detecció de spam, de detecció de virus i de correus electrònics de phishing més
elevats del mercat amb mecanismes de filtrat exhaustius. I és la solució que utilitza per
l’Ajuntament i que es vol mantenir per la seva eficàcia demostrada. Per això,
l’adjudicatària ha de ser partner oficial de Hornet Security.
El correcte funcionament del correu electrònic com a eina de treball és del tot
necessari per desenvolupar un servei eficient i de qualitat, i sobretot segur, a la
ciutadania per part del personal municipal que l’utilitza, per la qual cosa l’adquisició de
dita solució esdevé un contracte d’interès públic.
3. DESCRIPCIÓ DE LES LLICÈNCIES
A l’inici del contracte se subministraran 501 llicències Spam Hornet MSF – Spam amb
Malware Protection per protegir el mateix número de comptes de correu, i durant la
vigència del contracte l’Ajuntament de Sant Joan Despí podrà adquirir llicències
addicionals.
La solució ha de proporcionar un sistema automàtic d’informes i estadístiques per
analitzar l’ús i funcionament; i cada usuari ha de rebre un informe individualitzat amb
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els correus electrònics enviats a la seva adreça electrònica i que el sistema ha posat
en quarantena com a possible spam.
El subministrament de les llicències ha d’incloure:
- Les actualitzacions dels patrons de malware publicat pel fabricant
- Suport tècnic per a la resolució d’incidències i consultes
Les llicències han de ser compatibles e integrables amb el servei de correu electrònic
Zimbra.
Els dominis gestionats per l’Ajuntament de Sant Joan Despí són:
- sjdespi.net
- sjdespi.cat
4. TERMINI DE SUBMINISTRAMENT I PERÍODE DE VIGÈNCIA
L’objecte del subministrament s’haurà de lliurar en el termini màxim de 48 hores a
partir de la signatura del contracte.
El segon termini de lliurament serà un any després, amb el mateix termini màxim de 48
hores.
El període de vigència del contracte serà de dos anys, sense opció de pròrroga.

A la data de la signatura electrònica.
El cap del departament de Sistemes d’Informació
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