PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE DISTRIBUCIÓ DE CONTINGUTS PER INTERNET PER LA SOCIETAT
MERCANTIL CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA.
EXPEDIENT NÚM. 1905OB01

1. DEFINICIÓ DEL SERVEI
El servei objecte de licitació és la distribució de continguts per internet. Concretament:
Lot 1: Acceleració i distribució de tràfic web amb HTTP/S.
Lot 2: Distribució de Media amb HTTP/S.

2. DATA D’INICI DEL SERVEI
Els serveis han d’estar operatius abans de 30 dies a comptar des de la formalització per
escrit del contracte d’adjudicació.
3. REQUERIMENTS DELS SERVEIS
Aquesta contracte inclou els serveis que es descriuen a continuació:
Els licitadors han de presentar les propostes per un o dos lots. Les propostes tècniques han
de complir tots els requeriments tècnics indicats a continuació pels lots als que es presentin
més els requeriments comuns als dos lots.
No hi poden haver condicionants en la oferta –ni tècnics ni econòmics- que depenguin de si
el licitador és adjudicatari d’un o dos lots. Les ofertes han de ser completament
independents.
3.4 Requeriments generals
3.4.1. Característiques obligatòries
[Req. 1.] Ha de complir el protocol HTTP 1.1 i HTTP 2, respectant el comportament
previst per les diferents capçaleres.
[Req. 2.] Suport de HTTPS entre client i CDN i CDN i orígen. Opcionalment admetent
la configuració de HTTPS entre client i CDN combinat amb HTTP entre CDN i origen.
[Req. 3.]

Suport per HTTPS SNI, entre client i CDN i entre CDN i orígen

[Req. 4.]

Suport per certificats HTTPS amb wildcards (Per exemple: *.ccma.cat)

[Req. 5.]

La CCMA proveirà els certificats HTTPS per instal·lar a la CDN. En cas de
que la CDN prefereixi utilitzar certificats diferents, el cost d’aquests recaurà
sobre seu i els certificats hauran d’estar signats per una CA reconeguda pels
principals navegadors.
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[Req. 6.] La CDN ha de disposar d’un servei tècnic d’atenció a l’usuari, amb suport
24x7 per resoldre incidències. En la proposta s’han d’indicar els mecanismes de
contacte i els SLA per a gestió i resolució d’incidències.
[Req. 7.] Monitorització en temps real, dels principals indicadors de rendiment del
servei (volum, eficàcia de la cache,...)
[Req. 8.] Suport de geobloqueig de continguts a nivell de país, i opcionalment
Catalunya1. Amb la possibilitat de configurar manualment determinades IP com a
pertanyents a una zona geogràfica. L’interval màxim d’actualització de la Base de
Dades de geolocalització, és de dues setmanes.
[Req. 9.] Configuració de múltiples orígens, de forma que la CDN busqui el contingut
en cas de que no es trobi disponible en l’origen principal (no resposta, 404 o 5xx,
configurable)
[Req. 10.] Ha de disposar d’un sistema de replicació o distribució del contingut entre els
servidors de cache de forma que es minimitzi el número de peticions que aquests fan
als servidors d’origen pel mateix contingut. No es pot superar la xifra de 10 servidors
concurrents.
[Req. 11.] Ha de respectar les regles de cache de continguts de HTTP/1.1, incloent els
cacheig de diferents versions de contingut en funció de capçaleres vary:

[Req. 12.] No s’accepten solucions basades en p2p per reduir la facturació ni cap
sistema que requereixi la instrumentalització del client per la operació normal de
CDN.

Gestió
Pel que fa a la gestió, els requeriments són:
[Req. 13.] Eines per poder configurar i administrar el servei.
[Req. 14.] El contingut s’ha de poder agrupar en “serveis” a fi de poder realitzar
informes i estadístiques. La facturació s’ha de poder desglossar per servei.
[Req. 15.]
a.
b.
c.
d.
e.
f.

S’han de poder extreure informes:
Els informes mínims necessaris són:
Volum de trànsit/temps.
Hits/temps.
Tipus de resposta (2xx, 3xx, 4xx,...)/temps.
Per períodes de temps definits per l’usuari, agrupats per “servei”.
Amb una antiguitat de sis mesos.

1

La geolocalització a Catalunya es pot implementar ja sigui perquè el sistema identifica la comunitat
autònoma com un ens dins la seva base de dades, o per agregació de provincies o municipis.
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[Req. 16.] S’han d’entregar els logs amb el trànsit detallat, amb periodicitat diària i
agrupats per “servei”. El format ha de ser W3C o compatible amb aquest. Els logs
es poden emmagatzemar a la plataforma del licitador, d’on els ha de recollir la
CCMA,SA o el licitador els pot enviar a un destí de la CCMA, però no es derivaran
costos d’emmagatzematge.
[Req. 17.] S’ha de poder validar el procés de càlcul de la informació de facturació i de
gestió.
a. Ha d’estar detallat i documentat el sistema de càlcul de la facturació i les
fonts de dades que s’utilitzen.
b. La informació de facturació, informes i logs s’ha de poder quadrar. Ha
d’estar detallat i documentat el procediment per passar d’un sistema a
l’altre.
Lot 1: Servei d’acceleració i distribució de tràfic web amb HTTP/S
Servei de caching de contingut HTTP per a les nostres pàgines web, amb l’objectiu de:
Reduir la càrrega dels servidors de la CCMA, SA.
Millorar l’experiència de l’usuari i accelerar l’entrega de continguts.
Reducció de costos per trànsit.
Absorció de pics de càrrega.
3.1.1. Característiques obligatòries
Les següents característiques són obligatòries i s’han d’incloure en la proposta. No
s’acceptaran proposicions que incompleixin algun dels següents requeriments.
[Req. 18.] El servei ha de funcionar com a una cache, o proxy invers, amb origen als
nostres servidors. El proveïdor ha de tenir dimensionada la seva infraestructura per
mantenir en cache els objectes durant el seu temps de vida, o en cas d’objectes poc
populars, almenys durant una setmana. En cas d’absència de resposta dels servidors
d’origen, s’entrega el contingut existent en cache més enllà del temps de vida. El
servei permet configurar dos o més orígens per cada propietat, en cas de fallida del
primer, es servirà el contingut de l’origen secundari
[Req. 19.] La configuració ha de permetre indicar unes regles d’expiració pel contingut.
Com a mínim per extensió i path i nom de fitxer. Aquesta configuració s’ha de poder
fer a la plataforma del proveïdor, però també s’ha de poder configurar per utilitzar les
capçaleres HTTP que arribin dels nostres equips.
[Req. 20.] S’ha de poder utilitzar el query string de les URL per diferenciar continguts
diferents, però també ignorar-lo si així es vol configurar.
[Req. 21.] Compressió –configurable- del contingut per a clients que ho suportin.
[Req. 22.] Ha de disposar d’eines per forçar el purgat selectiu de les cache, tant des
d’una aplicació de gestió com mitjançant API. El temps màxim de purgat d’un
contingut ha de ser inferior a 10 segons
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Lot 2: Servei de distribució de media
Servei de distribució de vídeo i àudio, en directe i diferit a l’usuari final a través d’internet que
ha d’incloure:
• Descàrrega progressiva.
• Descàrrega de fitxers.
• Streaming adaptatiu sobre HTTP.
3.2.1. Característiques obligatòries
[Req. 23.] Mode d’operació en directe
a. La CCMA,SA disposa d’equips codificadors que generen l’stream font que el
proveidor ha de venir a recollir en mode pull actuant com a proxy invers, en
el format adequat, i el proveïdor s’encarrega d’entregar l’stream als usuaris.
[Req. 24.] Mode d’operació en diferit
a. La CCMA,SA emmagatzema els fitxers de vídeo a la seva infraestructura.
b. El proveïdor actua com a proxy invers, recollint el vídeo a petició de l’usuari,
emmagatzemant-lo a la seva cache i distribuint-lo pel mecanisme adient a
l’usuari final
Formats a suportar
[Req. 25.] Apple HTTP Live Streaming, tant per directe com diferit, amb suport per
DVR.
[Req. 26.] Descàrrega i descàrrega progressiva de qualsevol format. Ha de suportar:
Control de la velocitat de descarrega del contingut i range request, amb granularitat a
nivell de path, nom de fitxer i extensió.
a. DASH adaptive streaming, tant per directe com diferit, amb suport per DVR.
[Req. 27.] Gestió de l’accés
El contingut de les nostres emissions no sempre està obert a tot el públic i, per tant,
requerim una solució per gestionar l’accés condicionat al contingut, basada en tokens
d’autenticació. Aquesta ha de permetre, com a mínim:
a) Determinar si la petició està autoritzada.
b) Limitar el temps de visualització, tant per temps d’inici com de durada.
c) Ha de permetre la inclusió de dades de gestió per part de la CCMA,SA, que
garanteixi la integritat de la informació.
d) Ha de suportar el geobloqueig de continguts a nivell país i opcionalment de
província.

Ha de disposar d’eines per forçar el purgat selectiu de les cache, tant des d’una aplicació de
gestió com mitjançant API. El temps màxim de purgat d’un contingut ha de ser inferior al
minut.
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4. ACORDS DE NIVELL DE SERVEI
Disponibilitat del Servei
Atesa la criticitat del servei, el licitador ha de garantir una disponibilitat del 100% del servei
de distribució de continguts. Qualsevol afectació al servei computarà com una infracció de l
‘acord de nivell de servei.
Per mesurar el compliment de l’ANS s’utilitzarà un únic indicador –punts- que es calcularà a
partir del següent
•
•

Indisponiblitat total del servei: 20 punts per hora.
Indisponiblitat parcial del servei: Si es pot calcular el percentatge d’afectació
aproximat (per exemple pel volum de tràfic servit respecte l’esperat) es
comptabilitzaran els punts com 20 multiplicat per aquest percentatge per hora. Si no
és viable es catalogarà com a lleu (2 punt per hora), mitjana (6 punts per hora) o greu
(10 punts per hora) a criteri de la CCMA, S.A..

Els problemes d’indisponiblitat que siguin causats per mala configuració per part de la
CCMA, SA o pels sistemes propietat de la CCMA, SA no generaran penalització.
• Endarreriments en la purga de continguts de cache: Si es detecta que els
contingut no es purguen de la cache dins el temps indicat en la proposta tècnica es
penalitzarà amb 0,25 punts per hora d’afectació al servei multiplicat per el
percentatge mig del temps endarreriment (Per exemple: Si el temps indicat són 10s
i durant 1 hora està tardant 30s, això és un 200% d’endarreriment, per tant 0,25*2=0,5
punts).
• Endarreriment en la propagació de configuracions: Si es detecta que el temps
transcorregut entre que es fa un canvi en la configuració i aquest està aplicat a tota
la CDN és més llarg que el temps indicat en la proposta tècnica es penalitzarà amb
0,25 punts per cada vegada que succeeixi, multiplicat per el percentatge mig del
temps endarreriment (Per exemple: Si el temps indicat són 10s i està tardant 30s,
això és un 200% d’endarreriment, per tant 0,25*2=0,5 punts).

Altres aspectes pels que es vol fixar un acord de nivell de servei són:
Atenció a peticions i incidents
• Temps d’atenció a tiquets d’incidents: Es demana un temps de resposta de 2 hores
en horari 24x7. El no compliment d’aquest termini generarà un penalització de 1 punt
per cada 4 hores.
• Temps d’atenció a tiquets no relacionats amb incidents: Es demana un temps de
resposta de 24 hores en horari 24x7. El no compliment d’aquest termini generarà un
penalització de 1 punt per cada 48 hores.
Queden exclosos d’aquests ANS les peticions administratives (facturació, etc) que es
resoldran en horari d’oficina.
Facturació
• Errors en la facturació:10 punts multiplicat pel valor absolut del percentatge
d’error de la factura (per exemple, si la factura correcta són 1000€ i l’errònia 1200€,
la diferència és un 20%, i per tant la penalització és de 10 x 0,2=2).
• Endarreriment en la presentació de la factura: 1 punt per setmana
d’endarreriment a partir del desè dia laborable del mes.
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Penalitzacions
A final de mes es computarà l’indicador a partir dels apartats anteriors i es determinarà la
penalització corresponent si la puntuació supera els 5 punts.
El licitador haurà de definir quina penalització econòmica està disposat a assumir per
infraccions de ANS en la proposta, complimentant les caselles de l’Annex 4a i l’Annex 4b.
Si la puntuació supera els 20 punts durant 2 mesos en un període de 12 mesos, la
CCMA,S.A. es reserva el dret a rescindir el contracte.
5. POSADA EN FUNCIONAMENT
La posada en servei d’aquest contracte implicarà una sèrie de treballs que hauran d’assumir
els licitadors com a part del servei. Es descriuen a continuació
•

Formació del personal de la CCMA, SA en el funcionament de la plataforma de
licitador. Es calculen:
o Lot 1: 3 sessions de formació de 5 hores cada una, realitzades a les nostres
dependències.
o Lot 2: 3 sessions de formació de 5 hores cada una, realitzades a les nostres
dependències.

•

Configuració, per part del licitador, dels serveis d’acord amb les nostres
instruccions. Per tal de facilitar-ne la valoració les dades aproximades són:
o Lot 1: 10 Configuracions d’acceleració de web.
o Lot 2: 15 Configuracions d’streaming adaptatiu.
15 Configuracions de descarrega progressiva.

Els possibles costos derivats de la posada en funcionament del servei s’hauran de distribuir
en els costos mensuals del servei i/o el consum.
6. PROVES PRÈVIES A L’ADJUDICACIÓ
Un cop analitzades i valorades totes les ofertes presentades la Mesa de contractació es
podrà posar en contacte amb els licitadors per realitzar una prova pilot per detectar possibles
incidències o precisar la valoració.
La prova per qualsevol dels dos lots consistirà en configurar un servei a la CDN per provar
les funcionalitats més destacades i valorar tant la funcionalitat com la facilitat d’ús.
La prova feta als licitadors haurà de complir amb tots i cadascun dels requeriments establerts
al punt 3 del plec de prescripcions tècniques.
El fet de no complir amb un dels requeriments serà motiu de l’exclusió del licitador.
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7.- FACTURACIÓ
La facturació es realitzarà en funció del consum i per tant no és possible concretar quin
podria ser l’import de la facturació, però per tal de donar garanties a l’adjudicatari, la
CCMA,SA es compromet a un volum de facturació mínim anual de
Lot 1: 5.000€, IVA no inclòs
Lot 2: 100.000€, IVA no inclòs.
A l’Annex 2 s’adjunta un gràfic amb els volums de tràfic per Acceleració de HTTP i
Distribució de Media per tal que els licitadors puguin fer una estimació futura.

Barcelona, mayo de 2019
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