Servei Meteorològic
de Catalunya

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA RENOVACIÓ DELS SERVEIS
D’ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES I MONITORATGE DEL WEB A AWS I EL
CDN DEL SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA
_____________________________________________________________________

1. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del
contracte
L’any 2014 el Servei Meteorològic de Catalunya va haver de deixar l’entorn corporatiu
de la Generalitat, pel que fa a la infraestructura web, i buscar un nou sistema que
garantís quatre funcionalitats bàsiques:





Capacitat
alta disponibilitat
auto escalabilitat i automatització
innovació

En el seu moment es va decidir que la infraestructura Web residís al Cloud d’Amazon
Web Services (AWS). La infraestructura Web del Servei Meteorològic de Catalunya ja
està consolidada a AWS i ara es requereix de garantir d’un servei d’Administració de
Sistemes i monitoratge en 24x7x365 així com de disposar dels recursos necessaris per
tal de poder donar resposta als nous projectes de millora en aquest entorn.
A més a més el SMC disposa al seu CPD d’una base de dades Oracle RAC 12c on
resideixen les dades de les estacions meteorològiques i que es requereix per mostrar
aquestes dades al WEB.
Actualment el SMC disposa de dos entorns a AWS, un de Preproducció i un de
Producció, per sobre dels quals es disposa d’un CDN (Fastly) que garanteix l’entrega
de contingut estàtic de forma ràpida i amb baixa latència així com per a la limitació
d’atacs de denegació de servei (DDoS).
Tanmateix el SMC disposa a AWS d’un blog Wordpress que s’encarrega de servir la
part estàtica de l’aplicació Web i d’un altre blog Wordpress sobre Meteorologia i
Muntanya (meteomuntanya.cat).
A més a més es requereix que es mantinguin els serveis de monitoratge de logs
(ElasticSearch+Kibana), monitoratge d’aplicacions (NewRelic APM), d’enviament de
mails (Amazon Simple Email Service - SES) i sistema de proves de càrrega LoadImpact.
També la renovació del certificat wildcard pel domini “meteo.cat” actualment emès per
GlobalSign.
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2. Descripció arquitectura
2.1 Infraestructura WEB a AWS
La infraestructura web del SMC està basada en un entorn virtualitzat en alta
disponibilitat a Amazon Web Services amb el següents components:




Application Load Balancer.
Grup d’autoescalat per als frontals/appservers.
Una instància de control.

A continuació es mostra un esquema de l’arquitectura de la xarxa del Web:

Fastly CDN
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2.1.1 Especificacions Infraestructura
La infraestructura està composada pels següents elements, tenint en compte que hi ha
dos entorns (Entorn de Preproducció i Producció) i que els entorns distribueixen les
màquines en dues zones de disponibilitat (Availability Zones) diferents per motius
d’alta disponibilitat:
Tipus instància
Balancejador (1)
Frontals/AppServers
(ASG) (3) - PRO
Frontals/AppServers
(ASG) (1) - PRE
Instància Control (1)

ALB
m5.xlarge
m5.large
t1.micro

vCPU’s

Tamany
Disc

Tamany
RAM

4 vCPU’s 16
GB 80GB SSD
Sistema
2 vCPU’s 8
GB 80GB SSD
Sistema
1 vCPU’s 8GB
0.613 GB
Sistema

L’entorn de preproducció per defecte només executarà una instància. Només en casos
específics com proves de càrrega i/o altres s’escalarà al nombre de instàncies per
equipar-les amb les de l’entorn de producció.

2.1.2 Software instal·lat
El sistema operatiu instal·lat als servidors actuals és Ubuntu 18.04.5 LTS de 64bits. El
software instal·lat es el següent:




Frontals/AppServers
o Apache 2.4
o Tomcat 8
o Java OpenJDK 8
Instància de control
o Eines d’aprovisionament i desplegament tipus Red/Black

2.1.3 Aplicacions Web
Als servidors Tomcat de les instàncies estan instal·lades les següents aplicacions Java
Enterprise Edition que donen servei als Webs del SMC en https per l’entorn de
producció:




WebEscriptori. Dona servei a www.meteo.cat (www.meteocat.gencat.cat)
WebMobil: Dona servei a m.meteo.cat (m.meteocat.gencat.cat)
Multiidioma: Dona servei a es.meteocat.gencat.cat i en.meteocat.gencat.cat
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Comentario [SPE1]: Actualment les
instàncies de PRO són m5.xlarge (4
CPU i 16GB RAM), i les de PRE són
m5.large (2 CPU i 8GB). S’han de fer
les proves de càrrega però penso que
amb m5.large n’hi ha prou.
Comentario [CMMA2]: Si es baixen
ho facturen amb el consum real.
Comentario [CMMA3]:
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Anàlogament per l’entorn de pre-producció es dona servei als dominis:
 WebEscriptoriPre. Dona servei a webescriptoripre.meteo.cat
 WebMobilPre: Dona servei a webmobilpre.meteo.cat
 MultiidiomaPre: Dona servei a es.meteocatpre.gencat.cat i
en.meteocatpre.gencat.cat

3. Oracle RAC 12c on-Premise
La base de dades a administrar i monitorar en 24x7x365 està configurada com a
Single-Instance amb protecció en Alta Disponibilitat (HA) i en mode Actiu/Passiu de 2
nodes, basat en Oracle CRS.

3.1 Especificacions
Sistema operatiu
Oracle Linux Server release 6.8 UEK R4 4.1.12
Oracle
Oracle Database Enterprise Edition 12.10.1.2
Oracle Grid Infraestructure 12.10.1.2
Màquines
Es tracta de dues màquines idèntiques model “CISCO UCS C220M4S 1CPU 8 cores
64 GB de RAM” ubicades al CPD del Meteocat.
DiskGroups
Tots els DiskGroups de la base de dades estan ubicats en un Filer NetApp FAS
8020A.

4. Servidors WORDPRESS
4.1 Especificacions Instància Wordpress (estàtics web)

La part estàtica del Web es serveix des d’una instància d’AWS mitjançant un servidor
Wordpress 5.2.4 corrent sobre Apache 2.4 i s’accedeix des de
http://www.meteo.cat/wpweb/
Informació Sistema
Sistema Operativo: Ubuntu Linux 18.04.2 LTS 64 bits
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Base de dades: MySQL Server 5.7
Software:
Apache 2.4.29
PHP 7.3
Wordpress 5.2.4
Màquina
Tipus instància: m5.xlarge
RAM: 16 GB
CPU: 4 vCPU
Disc: 80 Gb

Comentario [SPE4]: Crec que amb
una m5.large (o fins in tot més petita) hi
ha més que suficient.

4.2 Especificacions Instància Wordpres (www.meteomuntanya.cat)

Comentario [CMMA5]: Si es baixa
ho facturen correctament.

Aquest servei resideix a AWS.
Informació Sistema
Sistema Operativo: Ubuntu Linux 14.04 64 bits
Base de dades: MySQL Server 5.6
Software:
Apache 2.4.7
PHP 5.9
Wordpress 4.6.1
Màquina
Tipus instància: t2.medium
RAM: 4 GB
CPU: 2 vCPU
Disc: 100 Gb
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5. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS
5.1 Servei de monitoratge 24x7x365
Monitoratge de tota la infraestructura en regim de 24x7x365 i gestió d’incidències
derivades del monitoratge.

5.2 Servei d’administració 24x7 infraestructura d’AWS.
Serveis que comprèn:


Administració de Sistemes (SysOps) 24x7:
o Servei d’operació i disponibilitat de servei, gestió del rendiment i de
l’escalabilitat.
o Monitoratge i gestió de logs
o Realització i gestió de backups
o Gestió de seguretat, seguiment vulnerabilitats, actualitzacions del Sistema
Operatiu i software base. La instal·lació de patches s’ha de fer de forma
coordinada amb el SMC com a mínim 1 vegada al mes.
o Gestió d’incidències il·limitat



Servei d’assessoria i consultoria d’Arquitectura de Sistemes (Technical Architect
as a Service):
o Anàlisi, disseny i planificació de millores d’arquitectura de software i de
sistemes, de forma continuada.



Servei de peticions de canvi a la infraestructura en horari d’oficina:
o Atenció a peticions de canvi per part del client sobre plataformes
gestionades per 8h/mes (96h els 12 mesos)



Report mensual de costos a AWS i recomanacions de reducció de costos.

5.3 Servei d’administració bases de dades (DBA) Oracle en 24x7
Servei de DBA en 24x7 que ha d’incloure:
 Gestió avançada de
o Rendiment: monitoratge dels paràmetres de la instancia de BBDD, disk
I/O, tràfic de xarxa i consum de memòria i CPU del servidor del servidor
on resideix la BD, optimització de consultes, tant a nivell de codi com
d’estructura de BD.
o Seguretat i auditoria de la BD: control de sessions, permisos i
manteniment d’usuaris de la BD
o Escalabilitat: monitorització de l’alta disponibilitat del clúster.
o Disponibilitat: supervisió del servei de BD
o Diagnòstic de problemes en servidors de bases de dades:
desconnexions d’aplicacions, timeouts de connexions.
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Anàlisis de rendiment i millora dels recursos actuals
Monitoratge dels 2 servidors de base de dades Oracle RAC 12c hostatjats a les
oficines de Meteocat: control d’espai, tant de tablespaces, d’ASM i de directoris
locals del servidor.
Serveis d’operació i disponibilitat de servei. Gestió de patches de seguretat,
gestió de logs i realització i gestió de backups estàndar.
Monitoratge remot de la base de dades en 24x7.
Atenció d’incidències

Serveis d’operació i disponibilitat de servei. Peticions d’operació 1h/mes (12h els 12
mesos).

5.4 Servei d’administració de CDN
Ha d’incloure:








Els serveis d’atenció d’incidències i monitoratge del servei de CDN (Fastly o
similar) per a l’acceleració d’entrega de contingut de la plataforma en AWS.
Serveis bàsic d’operació i disponibilitat de servei. S’ha d’incloure monitoratge
estàndard, gestió estàndard de patches de seguretat, gestió de logs estàndard i
realització i gestió de backups estàndard.
Accés i capacitat de gestió per parts dels tècnics del SMC.
Suport http i https.
Protecció contra atacs DDOS, bots i similars.
Capacitat per purgar contingut sota demanda ja sigui manualment o via API.
La subscripció del servei fins al final de la duració del contracte.

5.5 Servei de gestió de DNS i certificats
Servei de gestió dels domini del SMC tant a AWS com al CDN (Fastly o similar). La
gestió dels dominis comporta l’alta i baixa així com el seu manteniment i costos
associats i la renovació dels certificats Wirlcard *.meteo.cat

5.6 Administració 24x7 dels Blogs amb Wordpress sobre AWS.
Administració en 24x7 per al blog meteomuntanya.cat i del blog de la part estàtica del
Web que es serveix a www.meteo.cat/wpweb
Serveis bàsic d’operació i disponibilitat de servei. Inclou monitorització estàndard, gestió
estàndard de patches de seguretat, gestió de logs estàndard i realització i gestió de
backups estàndard.
Serveis bàsic d’operació i disponibilitat de servei.
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5.7 NewRelic
Manteniment del servei d’APM (Application Performance Management) tipus NewRelic
o similar per als 3 nodes de producció i com a mínim a un node de Preproducció.




S’ha d’incloure la administració de l’eina amb la col·laboració dels tècnics del
SMC.
La subscripció del servei fins al final de la duració del contracte.
Accés a la plataforma per part dels tècnics del SMC.

5.8 Stack ELK
Manteniment del Stack ELK (ElasticSearch, LogStash i Kibana) que permeti el
monitoratge, consolidació i anàlisi dels logs generats als servidors dels web tant de
producció com de preproducció. Aquesta solució es pot oferir com a servei o com a
instàncies dedicades a AWS.




Aquest servei ha d’incloure l’administració de l’eina amb col·laboració dels
tècnics del SMC.
La subscripció ha de ser fins al final de la duració del contracte
Accés a l’eina per part dels tècnics del SMC.

5.9 Eina de proves de càrrega (LoadImpact o similar)
Manteniment del servei de proves de càrrega tipus LoadImpact o similar per als nodes
de pre-producció que permeti realitzar proves de càrrega amb escenaris de navegació
configurables i recurrents.






S’ha d’incloure l’administració de l’eina.
La subscripció del servei fins al final de la duració del contracte.
Capacitat per fer proves il·limitades amb un mínim de 5000 usuaris virtuals amb
una durada mínima de 30 minuts de duració i dues zones de càrrega.
6 mesos de retenció de les proves
Accés a l’eina per part dels tècnics del SMC per a la seva utilització a discreció.

5.10 Tasques proactives
Es requereix que de forma proactiva durant el període del contracte l’empresa proposi
al SMC millores sobre la infraestructura i els seus processos:
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Instal·lació de patches de seguretat arran d’alertes i actualitzacions del Sistema
Operatiu i software de base.
Actuacions d’automatització de processos.
Actuacions arran de possibles errors als logs o alertes “Warning” de
monitoratge per tal d’evitar incidents futurs.
Actuacions arran de la revisió del Rendiment de les instàncies (per exemple,
avaluar el rendiment de les instàncies per tal de reduir el seu tamany amb el
conseqüent estalvi de costos)
Actuacions de revisió de la infraestructura (per exemple, millores en la
infraestructura que permetin reducció de costos)

5.11 Eines de desplegament
Es requereix que els tècnics del SMC disposin d’eines de provisió que permetin fer
desplegaments tipus Blue/Green de forma automàtica.
L’eina ha de realitzar els canvis necessaris per al pas a producció modificant
automàticament la configuració del Launch Configuration i/o del Autoscaling Group
d’AWS.
L’eina també ha de permetre fer els desplegaments de múltiples aplicacions així com
per als dos entorns (Producció i PreProducció).
Tanmateix l’eina ha de permetre als Tècnics del SMC fer desplegaments de forma
autònoma i fins i tot poder arribar a implantar un sistema de desplegaments totalment
automatitzat (Integració continua).

6. Condicions del suport 24x7x365 i temps de resposta
6.1 Atenció de Suport
Degut a la criticitat dels sistemes es requereix que tota l’atenció de suport als Tècnics
de Sistemes del SMC l’hauran de realitzar Enginyers Certificats ja sigui en AWS o en
Oracle DBA segons el cas. L’atenció ha de ser obligatòriament en Català o Castellà i
l’empresa haurà de proporcionar un Telèfon d’atenció en 24x7 atès per Enginyers
Certificats.

6.2 Temps de Resposta
Les possible incidències es cataloguen en tres Nivells de criticitat:


Nivell 1: Pèrdua greu del servei o total (es considerarà greu si es perd el 50%
dels nodes de la infraestructura i funcionament degradat o parcial). Només
afecta als entorns de Producció
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Nivell 2: Pèrdua de servei inferior al 50%. Només afecta als entorns de
Producció.
 Nivell 3: La resta d’incidents que no estan als Nivells 1 i 2. En aquest cas
s’inclouen els incidents a l’entorn de preproducció i desenvolupament.
L’atenció de les incidències 24x7 només atendran incidències Tipus 1 i 2. La resta es
faran en horari d’oficina. El temps de resposta aplica tant a la detecció d’errors via
monitoratge com a possibles trucades dels Tècnics de Sistemes del Meteocat.

NIVELL
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

TEMPS DE RESPOSTA I PRIMER DIAGNOSTIC
Inferior a 20 Minuts i primer diagnòstic en menys de 90 minuts
90 minuts horari laboral o 3h fora d’horari laboral
2h en horari laboral

7. Condicions econòmiques
L’import econòmic a pressupostar no pot excedir dels 180.000€, IVA exclòs i per un
període de dotze mesos, i ha d’incloure tots els serveis a més a més dels consums de
la infraestructura a AWS i CDN així com les subscripcions necessàries als serveis
demanats.
El pagament s’efectuarà mensualment un com certificada la factura per part del SMC.

8. Solvència tècnica
En el cas dels serveis s’acreditarà pels mitjans previstos a l’article 90 de la Llei
Contractes del Sector Públic, en els seus apartats a) i b).
Es requereix que l’empresa disposi de les següents certificacions oficials o similars:







AWS Advanced Consulting Partner
AWS Managed Service Partner
Certificació ISO27.001 (seguretat de la informació)
Certificació ISO20.000 (sistema de gestió de serveis IT)

Aquestes certificacions són condició imprescindible, donada la criticitat dels webs del
SMC. Les certificacions han de garantir que l’empresa té la capacitat de donar suport
en el disseny, creació, administració de sistemes i gestió d’incidents a AWS a més a
més de tenir cura de la seguretat tant de la infraestructura com de les dades.
Tanmateix es requereix que l’empresa disposi de tècnics amb les següents
certificacions oficials o similars:
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AWS Certified Solutions Architect
AWS Certified SysOps Administrator
AWS Certified Solutions Architect
AWS Certified Developer
AWS Certified DevOps Engineer
Oracle Database Administrator

Les empreses licitadores han de garantir que les persones que disposen d’aquests
certificats tenen el coneixement necessari per tal de poder realitzar totes les tasques
de manteniment relacionades a l’apartat de serveis. Condició imprescindible, donada
la complexitat dels sistemes tecnològics del SMC.

9. Criteris d’adjudicació


Increment de disponibilitat: 10%. Es valorarà amb 10 punts l’oferta que ofereixi
un increment de 2 hores/mes per a peticions de canvi (fins 120h pels 12 mesos).
Cas de no incrementar la disponibilitat la puntuació serà de 0 punts. Les ofertes
que incrementin la disponibilitat entre 0 i 2 hores/mes es valoraran de forma
proporcional.



Inclusió d’eines de desplegament Red/Black: 10%. Es valorarà amb 10 punts
l’oferta que ofereixi una eina per fer desplegaments de noves versions de codi
tipus Red/Black. En cas que no s’ofereixi l’eina la puntuació serà de 0 punts.



Aquesta eina ha de seguir el model de desplegament Red/Black per garantir que
el desplegament es fa de forma àgil, fiable i sense interrupció del servei. L’eina
ha de permetre afegir i treure noves màquines als grups d’autoescalat.



Millora temps de resposta en 24x7: 5%. Es valorarà amb 5 punts l’oferta que
millori el temps de resposta de les trucades dels tècnics del SMC, així com el
temps de reacció davant alertes de monitoratge en 24x7 davant incidents de
Nivell 1 descrits al punt 4.2 del PPT “Temps de Resposta”. Es valorarà:



o

L’oferta que ofereixi un temps de resposta de 20 minuts (temps de
Resposta mínim requerit al Plec) tindrà una puntuació de 0 punts

o

L’oferta que ofereixi un temps de resposta de 15 minuts tindrà una
puntuació de 2 punts

o

L’oferta que ofereixi un temps de resposta de 10 minuts tindrà una
puntuació 5 punts

Portal de serveis integral: 5% Es valorarà amb 5 punts l’oferta que ofereixi un
portal que inclogui:
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o

Una eina de monitoratge on es visualitzi la utilització dels recursos (CPU,
Memòria, ... ) així com l’estat dels elements SW i HW en temps real.

o

Eina de tickets de suport que permeti crear i consultar tickets. El SMC ha
de poder generar peticions de suport o incidència via portal i consultar-ne
el seu estat i l’històric.

Es valorarà amb 0 punts en el cas que no hi hagi portal de serveis o no
s’incloguin tots els punts demanats.
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