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PLEC
DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (PPTP) PER AL
CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPORT DEL MANTENIMENT DELS SISTEMES DE
LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORS DE L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.
Expedient: 2021/28 Serveis

Clàusula 1. ANTECEDENTS.
L’Ajuntament de Montmeló (d’ara en endavant “l’Ajuntament”) té una infraestructura de
servidors i xarxa informàtica “on premise”. És a dir, a les instal·lacions del propi
ajuntament, a l’edifici principal, en una sala habilitada com a centre de procés de dades
(CPD), s’hi ubiquen els diversos servidors físics, electrònica de xarxa, tallafocs i
enrutadors, tenint en els diversos equipaments l’electrònica de xarxa que els uneix al
CPD, i els sistemes d’emmagatzematge de còpies de seguretat distribuïts en diversos
equipaments.
Aquesta infraestructura física en el CPD, allotja els diversos servidors virtuals que
necessita l’Ajuntament per a desenvolupar les tasques informàtiques del seu dia a dia.
Es tracta d’una infraestructura VMware, amb servidors d’escriptoris virtuals Citrix, amb
entorn Microsoft Windows principalment, en un “clúster” de tres servidors i cabina de
discs, i un tallafocs i una desena de commutadors de xarxa (switchs).
Tota aquesta infraestructura dona servei a tots els treballadors administratius de tots els
equipaments de l’ajuntament, els quals estan units en una mateixa xarxa interna
(intranet) amb connexions amb fibra òptica entre els diversos edificis municipals que es
troben en diverses ubicacions del municipi.
En el seu dia a dia es necessiten tasques de monitorització de servidors, de
manteniment i actualització dels servidors virtuals i físics, de monitorització de la xarxa,
de gestió i manteniment d’usuaris, d’ofimàtica, i de les diverses aplicacions necessàries.
Aquestes tasques requereixen una atenció i dedicació constants, i a més es poden donar
incidències que podrien esdevenir en aturades de servei que l’ajuntament vol evitar o
minimitzar en gran mesura.
Des del departament d’Informàtica, s’estan realitzant totes aquestes tasques però per
nivell de feina es considera fer una inversió per a què una empresa externa doni serveis
de consultoria, manteniment, actualització, i suport a incidències, per tal de tenir coberta
la majoria d’eventualitats possibles i sense haver de desatendre a les tasques diàries
de gestió d’usuaris i aplicacions per part del personal intern del departament
d’informàtica, que permetin que es puguin resoldre aquestes necessitats i eventualitats
amb el menor temps possible, i tenir tots els sistemes amb un nivell de rendiment òptim.
Aquest servei de consultoria cobrirà aquestes necessitats amb un nivell de coneixement
alt, donat que es requeriran certificacions que garanteixin tots els coneixements
necessaris.
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Clàusula 2. OBJECTE DEL CONTRACTE.
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L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) és la definició
dels serveis a realitzar i condicions tècniques a complir per l’adjudicatari en la realització
del servei de suport del manteniment dels sistemes de la infraestructura de servidors de
l’Ajuntament de Montmeló.
Per al correcte servei d’administració, manteniment, actualització, implantació i resolució
d’incidències, cal que aquest suport sigui realitzat per part de tècnics especialistes
certificats, per a la realització de totes les tasques necessàries per a què tota a
infraestructura informàtica tingui el millor rendiment possible, lliure d'errors, i actualitzat
a la darrera versió.
L’abast dels serveis inclosos en aquesta contractació són el suport de
-

Administració, manteniment i actualització de sistemes Citrix d’escriptoris virtuals
i publicació d’aplicacions

-

Administració, manteniment i actualització de servidors Windows Server i serveis
d’escriptori remot

-

Administració, manteniment i actualització de l’aplicatiu Microsoft 365

-

Administració, manteniment i actualització de sistemes VMware

-

Administració, manteniment i actualització del programari de còpies Veeam
Backup

-

Administració, manteniment i actualització del programari de còpies Ahsay

Tots aquests serveis amb certificació i experiència demostrables.

Clàusula 3. CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ.
Constitueix l’objecte del present plec la contractació de serveis de suport del
manteniment dels sistemes de la infraestructura dels servidors:
-

Citrix
Windows Server i RDP
Microsoft 365
VMware
Veeam Backup
Ahsay

Aquest servei de suport del manteniment consistirà en l’administració, manteniment i
actualització de versions, dels sistemes esmentats, així com en la resolució
d’incidències.
El temps de resposta envers incidències ha de ser de 15 minuts, i cal poder-ne garantir
la resolució durant la jornada laboral o el següent dia laborable. Per a peticions que no
siguin incidències, com l’administració, manteniment i actualització dels sistemes, es
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pactarà l’actuació en funció de la urgència i, en cas que aquesta sigui de màxima
prioritat, haurà de ser atesa el següent dia laborable.
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S’estableix un increment o disminució de fins un màxim de 20% en el contracte i en
cada una de les possibles pròrrogues establertes en aquest contracte.

Clàusula 4. DURADA DEL CONTRACTE.
Amb l’objectiu de garantir el normal i correcte funcionament del programari anteriorment
esmentat, es considera necessària aquesta contractació pel període, des de
l’adjudicació i signatura del contracte i durant un any (1 any), renovable des de llavors,
a elecció de l’Ajuntament, anualment, durant un termini de tres anys (3 renovacions amb
la fórmula 1 any de contracte+1+1+1).

Clàusula 5. ACREDITACIÓ I EXPERIÈNCIA VALORABLE
Es valorarà la certificació següent fins a un màxim de 25 punts:
 Disposar de tècnics certificats en Citrix CCA-V, 2 punts per cada tècnic certificat,
fins a un màxim de 8 punts.
 Disposar de tècnics certificats en Microsoft 365 Identity and Services i Microsoft
365 Security Administration, 2 punts per cada tècnic certificat, fins a un màxim
de 8 punts.
 Disposar de tècnics certificats en Windows Server, Securing Windows Server,
Identity with Windows Server, Networking with Windows Server, Installation
Storage and Compute with Windows Server, 2 punts per cada tècnic certificat
(en totes aquestes certificacions Microsoft) , fins a un màxim de 8 punts.
 Disposar de tècnics certificats en VMware VCP, 2 punts per cada tècnic
certificat, fins a un màxim de 8 punts.
 Disposar de tècnics certificats Veeam VMTSP, 2 punts per cada tècnic certificat,
fins a un màxim de 8 punts.
 Disposar de certificació Gold Partner de Microsoft, 2 punts.
Es valorarà l’experiència fins a un màxim de 15 punts:
 Acreditar experiència en sistemes de backup local basats en Ashay, 1 punt per
cada any d’experiència, fins a un màxim de 8 punts.
 Acreditar experiència en manteniment de plataformes Citrix, tant d’escriptoris
remots com de publicació d’aplicacions, 1 punt per cada any d’experiència, fins
a un màxim de 8 punts.

Es valorarà la certificació següent:
- ISO 9001, 5 punts
- ISO 27001, 5 punts
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Clàusula 6. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE LA PERSONA O EMPRESA
ADJUDICATÀRIA
L’empresa adjudicatària haurà de:
- complir amb tot allò que s’inclou en aquest plec de prescripcions tècniques
- mantenir la confidencialitat durant i després de l’execució del contracte, de la
informació a la qual pugui tenir accés durant el desenvolupament de la
prestació del Servei
- informar als seus empleats, de forma explícita, de les condicions de
confidencialitats exigides

L’Interventor que subscriu, informa favorablement el present Plec de Clàusules, la qual
cosa es fa constar als efectes del que disposa la D.A. 3ª de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de Llei de Contractes del Sector Públic.
L’Interventor accidental
(signat electrònicament)

La Secretària que subscriu, informa favorablement el present Plec de Clàusules, la
qual cosa es fa constar als efectes del que disposa la D.A. 3ª de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de Llei de Contractes del Sector Públic.
La Secretària
(signat electrònicament)
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