SERVEI / UNITAT:
ASSUMPTE:

Unitat d’Enginyeria Digital de Sistemes Oberts

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ

DATA: 26/08/2019
TIPUS:

SUBMINISTRAMENTS

Descripció de l’obra, servei o subministrament (ha de coincidir amb el camp Dades Bàsiques introduïdes a SAP)

Contractació de les llicències del producte de gestió d'API 3scale, en la modalitat de PaaS, amb el pla
Premium (20M de trucades al dia) pel període del 01/01/2020 al 31/12/2022.
Aquest servei ha d'incloure suport específic del fabricant (RedHat) pels diferents productes de RedHat
relacionats amb la publicació i protecció dels serveis.

Descripció de la necessitat -Art. 28- (ha de coincidir amb el camp Justificació de la Compra introduïdes a SAP)

Aquest servei s’utilitza en tots els projectes que ofereixen i/o consumeixen serveis des de la plataforma
API de TMB, per poder donar servei tant a les aplicacions / sistemes interns de TMB, com a entitats
externes i per donar serveis públics a tercers (via portal de desenvolupador), amb les següent
capacitats i avantatges:
•

•

Mecanisme d’accés i seguretat
–

Control de qui, com i quan accedeix.

–

Capacitat de revocació d’una autorització sense tancar el servei.

Plataforma per a desenvolupadors i documentació
–
Portal Open Data per a tercers, amb documentació i exemples en viu de l’ús dels serveis
–

•

•

•

Autogestió per als desenvolupadors, accés a les seves aplicacions, monitorització del seu
ús, etc.

Controlar múltiples APIs. Ens permetrà disposar de:
–

API publica de producció, API publica d’integració, APIs privades …

–

Millor gestió del cicle de vida (desenvolupament, testing, monitorització, operació, traspàs,
…)

Volum de trucades fins a 20 milions de peticions al dia.
–

Necessari per cobrir el servei que s’està donant actualment.

–

Arribat el cas, es pot ampliar el límit si fos necessari (pagament per ús).

Infraestructura en alta disponibilitat.
–

Necessari per sistemes crítics

–
–

Permet l’ús escorcollat o desconnectat (per si el servei de 3scale caigués)
Es perdria puntualment la part analítica, però no la seguretat ni l’accés als serveis, ja que
depenen d’infraestructura pròpia de TMB.

–

TMB és autònom i propietari de la dada.

Justificació Insuficiència de Medis (nomès per serveis) - Art. 116. 4.f-

N/A

Pressupost Base de Licitació (PBL) -Art 100- (IVA Inclòs)

261.360 €

Lots

SI

NO

X

(Justificar si no hi ha lots) -Art 99.3-

Degut a l’objecte del contracte la licitació no pot ser dividida en lots, ja que la realització independent de
les diverses prestacions del mateix dificultaria la seva correcta execució des del punt de vista tècnic

Període d’Execució

Període del 01/01/2020 fins el 31/12/2022.

Conclusió:

Es sol·licita la contractació del servei , per a un termini d'execució de 3 anys i amb un valor estimat
del contracte (VEC) 216.000 €
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