INFORME CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCAT REFERENT AL CONCURS
D’ADQUISICIÓ DE MAQUINARI I PROGRAMARI DE CIBERSEGURETAT I LA SEVA
ADMINISTRACIÓ, GESTIÓ I MONITORITZACIÓ.
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1. Dades de les empreses participants
Dins la convocatòria de la consulta preliminar al mercat referent al concurs d’adquisició de
maquinari i programari de ciberseguretat i la seva administració, gestió i monitorització, els
participants varen presentar les seves respostes al qüestionari, abans del 12 de desembre de
2020. Posteriorment es va convocar a cada participant a una primera reunió de 120 minuts i
una segona reunió de 90 minuts.
Les empreses que han participat en aquesta consulta preliminar i la data en que s’han dut a
terme les reunions són les següents:
Nom empresa
Axians España
Secure&IT
Sistemas Integrales de Redes y Telecomunicaciones (SIRT)
Sistemas Intformáticos Abiertos, S.A.
Grupo ICA. Informática y comunicaciones avanzadas SL
Telefónica SOLUCIONES SAU
SATEC

Data 1era Reunió
1/2/2021
8/2/2021
3/2/2021
4/2/2021
11/2/2021
5/2/2021
9/2/2021

Data 2ona reunió
23/3/2021
22/3/2021
24/3/2021
23/3/2021
25/3/2021
22/3/2021
24/3/2021

En les reunions, els tècnics de l’ORGT van formular consultes relacionades amb les respostes
proporcionades pels participants.

2. Conclusions del qüestionari
A la convocatòria es va incloure el següent qüestionari a respondre per part de les empreses
participants.
1. Descriviu la solució de tallafocs proposada. Quines funcionalitats addicionals creieu que
fora bo que tingués el tallafocs?
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?
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.
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5. Presenteu pressupost dels projectes de l’apartat 3 per a les funcionalitats demanades,
desglossat en subministraments i serveis.
6. Presenteu pressupost complementari per a les funcionalitats addicionals proposades.
De les solucions aportades i els aclariments proporcionats a les reunions mantingudes amb
cada participant, podem extreure les següents conclusions:
 El tallafocs a adquirir, a més de les funcionalitats del tallafocs actual, és convenient que
eviti els atacs que utilitzen el protocol DNS.
 El tallafocs ha de disposar de 4 interfícies òptiques de 10Gbps.
 A més de prendre mesures preventives per evitar entri codi maliciós a l’organització, cal
prendre mesures per detectar les amenaces que han aconseguit superar-les.
 Per a millorar la detecció d’amenaces és convenient disposar d’un servei de SIEM ( de
l’anglès, Security Information and Event Management) amb les següents
característiques:
o Realitzi la correlació dels esdeveniments de seguretat de la infraestructura de
ciberseguretat de l’ORGT, incloses sondes en les xarxes.
o Porti a terme un triatge dels incidents detectats, recolzant-se amb fonts
d’intel·ligència d’amenaces.
o Pugui respondre automàticament a alguns incidents, mitjançant la integració amb
el tallafocs i la consola de la utilitat EDR (de l’anglès, Endpoint Defense and
Response).
 És convenient custodiar tots els esdeveniments de seguretat de manera que siguin
vàlids com a evidències digitals en possibles investigacions judicials.
 Cal disposar d’un servei de SOC ( de l’anglès Security Operations Center) que tingui les
següents característiques:
o Monitoritzi la ciberseguretat i detecti i analitzi les amenaces.
o Realitzi una anàlisi periòdica de vulnerabilitats.
o Administri l’equipament de ciberseguretat de l’ORGT.
o Disposi d’un equip de resposta a incidents ( CSIRT, de l’anglès Computer
Security Incident Response Team) que realitzi l’anàlisi dels incidents d’alta
perillositat, proposi les tasques a dur a terme per a contenir i eradicar l’incident, i
les tasques a dur a terme per recuperar els sistemes d’informació de l’ORGT.
o Sigui membre del FIRST. FIRST ( de l’anglès Forum of Incident Response and
Security Teams) és un organisme que promou la cooperació i intercanvi
d’informació referent a incidents de seguretat. Ser membre del FIRST habilita els
CSIRT a respondre de manera més eficaç als incidents de seguretat, tant
reactiva com proactivament.
o Un dels tècnics que porti a terme el servei de SOC ha d’estar assignat en
exclusiva a l’ORGT, per així tenir un coneixement més acurat de la
infraestructura de l’ORGT.
 És convenient que els llocs de treball virtuals ( VD, de l’anglès Virtual Desktop) i els
servidors, a més de protegir-los amb una eina EPP ( de l’anglès, Endpoint Prevention
Platform, o habitualment anomenat Antivirus), també cal protegir-lo amb una eina EDR
(de l’anglès, Endpoint Defense and Response) que permet detectar els atacs que han
aconseguit esquivar l’EPP.
 Els llocs de treball físics ( TC, de l’anglès Thin Client), com que únicament s’usen per
connectar-se al VD i són no persistents, no cal que tinguin instal·lat ni EPP ni EDR.

Referència: 2020 / 0001795570



El Centro Criptológico Nacional (CCN) elabora el Catálogo de Productos y Servicios de
Seguridad de las Tecnologias de la Información y la Comunicación (CPSSTIC) que és
un recopilatori de productes avaluats i certificats com idonis per a tractar la informació
de manera segura. El fet de que un producte estigui inclòs en el CPSSTIC és una
garantia de que el producte implementa les mesures de seguretat necessàries per a
tractar la informació.

Cal recordar que la participació en la consulta no impedeix la intervenció posterior en el
procediment de contractació que, si escau, es tramiti. Així mateix, la consulta realitzada no pot
comportar en cap cas avantatges respecte de l’adjudicació del contracte per a les empreses
participants.
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A l’hora d’elaborar els plecs que regiran la contractació es tindran en compte els coneixements
adquirits a partir de les diferents solucions aportades per les empreses que han participat en
aquesta consulta.
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D. Serveis d'Informàtica
orgt.cat

DOCUMENT DE SIGNATURES
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METADADES ESPECÍFIQUES DEL DOCUMENT

- 1981397

Expedient (#eC)

2020

Àmbit

EXPEDIENT CONTRACTACIO

Tipus

DESPESA ORDINÀRIA

Assumpte

MANTENIMENT EQUIPS

Aquesta és una còpia del document electrònic 0101838934 . 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

Signatari
FULGENCIO GIMENEZ SANCHIZ

Data
20/04/2021
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