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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES DE SUPORT EN
TECNOLOGIES CITRIX I SERVEIS DE SUPORT

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4578073 RWUBM-JIX9J-ZCRZ2 80C00B23F4013356EF45A5FC16020D1A859D536E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

1

JUSTIFICACIÓ

L’ajuntament de Girona va engegar l’any 2012 un projecte de modernització dels escriptoris
informàtics que utilitzen els empleats municipals, mitjançant el subministrament de llicències de
tecnologia d’escriptoris virtuals XenApp i XenDesktop del fabricant Citrix. Aquest projecte, del que
depenen actualment els escriptoris informàtics de 600 usuaris, requereix de serveis de suport per part
del fabricant per actualitzar les versions del programari i corregir errades, donada la seva elevada
criticitat.
Per altra banda, l’accés remot des de Internet als escriptoris virtuals i a diferents webs municipals està
basat en una parella de dispositius amb tecnologia Citrix Netscaler i suposa també en un actiu crític, en
centralitzar també els accessos a diferents webs municipals.
L’elevada complexitat de les tecnologies Citrix XenApp, XenDesktop i Netscaler requereixen també els
serveis de suport per part d’un integrador amb coneixements específics en aquestes tecnologies per
poder mantenir els sistemes al màxim rendiment i evitar o minimitzar les pèrdues de servei, tant dels
escriptoris virtuals com dels dispositius Netscaler.
2

OBJECTE DEL CONTRACTE



Subministrament de llicències de suport de tecnologies Citrix, que donen les prestacions
d’una assegurança en el sentit de garantir el funcionament integral de l’equipament.
Serveis de suport en tecnologies Citrix

No procedeix la divisió del contracte en lots degut a que la divisió del contracte dificultaria la seva
correcta execució tècnica.
L’objecte del contracte no és la contractació de personal.

3

INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

L’ajuntament de Girona no disposa de suficients mitjans propis per poder realitzar el servei de suport
requerit al present plec. Pel suport en tecnologies Citrix sol·licitat, és necessària la contractació de
serveis externs per l’elevada especialització requerida per part dels tècnics que hi han d’intervenir. Els
tècnics municipals, tot i tenir un bon nivell de coneixement de la plataforma, no disposen de les
certificacions per part del fabricant que acrediten un coneixement profund de la plataforma.

4

SUBMINITRAMENTS REQUERITS

Es requereixen els següents subministraments:
 Llicències de suport en modalitat Select pel període del 1/1/2020 al 31/12/2020 dels següents
productes
o 520 llicències Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced Edition - Per User/Device
(codi d’accés de la llicència LA-0002274495-41935, LA-0002201596-62066 i LA0001528498-79680)
o 80 llicències Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced Edition - Per User/Device (des
de 22/5/2020 fins 31/12/2020) (codi d’accés de la llicència LA-0002609923-37343)
o 5 llicències Virtual Apps (Presentation Server) Premium (codi d’accés de la llicència
LA-0001087908-35082)
o 2 llicències Citrix ADC VPX 200 Premium Edition (codi d’accés de la llicència LA0002551682-73077 i LA-0002209100-06585)
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SERVEIS DE SUPORT

Es requereixen serveis de suport en les tecnologies Citrix objecte del contracte (XenApp, XenDesktop,
Netscaler) en modalitat de suport reactiu sota demanda, amb una quantia de 50 hores.
o
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El personal que realitzi les tasques haurà de disposar de la certificació adequada per part del
fabricant Citrix
Els serveis es realitzaran majoritàriament en remot, tot i que es pot requerir que per
determinades actuacions crítiques convenientment justificades es requereixi la presència
física del tècnic a les instal·lacions municipals.
L’horari d’atenció a les consultes serà de dilluns a divendres laborables de 9h a 19h.
L’ajuntament de Girona disposarà d’un portal web i/o d’una línia d’atenció telefònica per
cursar les seves sol·licituds.
Es requereixen serveis de suport correctiu per problemes de la infraestructura, escalant en
cas necessari el problema al fabricant, fins a la seva resolució, tant sigui de forma definitiva
com provisional (workaround)
Es requereixen serveis de suport evolutiu per implementar, sota demanda dels tècnics
municipals o per recomanació del fabricant o de l’adjudicatari, noves versions dels
programaris o actualitzacions de seguretat o de correcció d’errors

EXECUCIÓ DEL PROJECTE

6.1
Terminis
El termini per al subministrament de les llicències de suport del programari descrit és de un mes a
comptar des de la data de signatura del contracte.
6.2
Facturació
La facturació de les llicències de suport es realitzarà una vegada realitzat el subministrament.
La facturació dels serveis de suport en tecnologies Citrix es realitzarà de forma trimestral per períodes
vençuts, mitjançant quatre factures amb un import d’una quarta part de l’import total
6.3
Lloc de lliurament
Els bens hauran de ser lliurats a la secció de Sistemes i Comunicacions de l’ajuntament de Girona,
situat a la 3ª planta de la Plaça del Vi, número 1, de Girona
6.4
Interlocució
L’empresa adjudicatària nomenarà un Service Manager per a la interlocució amb l’ajuntament de
Girona, per a qualsevol aspecte (administratiu, tècnic, de serveis, etc.) relacionat amb el contracte.
6.5
Seguiment
Al llarg del període inicial d’implantació del servei, l’empresa adjudicatària entregarà un resum
setmanal de l’estat de les instal·lacions indicant l’avanç i fites aconseguides, així com els problemes
relacionats amb la instal·lació trobats.
Addicionalment, l’Ajuntament de Girona podrà requerir totes les reunions a les seves instal·lacions
que estimi convenient per millorar l’eficiència del servei o per resoldre conflictes i incidències en el
servei.
6.6
Confidencialitat
L’adjudicatari es compromet a mantenir la confidencialitat de totes les dades relatives al servei, en
especial les contrasenyes, les configuracions, el tipus de programari i les seves versions i l’arquitectura
dels sistemes.

