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Prescripcions tècniques
1. Objecte i Abast
Aquest document constitueix el plec de requeriments tècnics que ha de regir el contracte de serveis de
subministrament de llicències del producte 3Scale que s’utilitza a TMB en la securització dels serveis que es
publiquen via API.

2. Prestacions Objecte del Contracte
Les llicències i suport que ha de cobrir aquesta contractació son:
Concepte
Red Hat 3scale API Management, Premium (Hosted, 20 Million Calls Per
Day)
Perfil GPS-MW-C Consulting: Middleware (EAP/Data Grid) - Consultant

Descr.
Unitats

Unitats

Llicència

1

Hores

80

Els requeriments a cobrir per l’adjudicatari són els següents:
1. Renovar/Activar pel període del 01/01/2020 fins el 31/12/2022 el servei actual de API Management
de 3Scale (RedHat) amb límits de fins 20 milions de crides diàries.
2. Accés al perfil de GPS-MW-C Consulting: Middleware (EAP/Data Grid) – Consultant de RedHat, amb
un límit de 80 hores a l’any.

3. Condicions de servei
S’hauran de complir els acords de nivell de servei definits pel fabricant RedHat en l’àmbit del producte
3scale.
•
•
•

Horari: 24x7 per incidències crítiques
Canal de contacte: via web i telefònic
Temps de resposta:
o Incidències nivell crític: 1 hora
o Incidències criticitat mitja: 2-4 hores
o Incidències criticitat baixa: 8 hores

S’establirà un contacte amb el fabricant per poder gestionar l’accés al perfil consultor i planificar la seva
dedicació.

4. Seguretat i Confidencialitat
L’adjudicatari s'obliga a no difondre i guardar el més absolut secret de tota la informació a la qual tingui
accés en compliment del present contracte, i a subministrar-la només al personal autoritzat per TMB.
L’adjudicatari serà responsable de les violacions del deure de secret que es puguin produir per part del
personal al seu càrrec. Així mateix, s'obliga a aplicar les mesures necessàries per a garantir l'eficàcia dels
principis de mínim privilegi i necessitat de conèixer, per part del personal participant en el
desenvolupament del contracte.
Un cop finalitzat el present contracte, l’adjudicatari es compromet a destruir amb les garanties de seguretat
suficients o retornar tota la informació facilitada per TMB, així com qualsevol altre producte obtingut com a
resultat del present contracte. Pot consultar la Informació de protecció de dades en el QCAR genèric.

