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Plec de Prescripcions Tècniques del contracte de
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1. Introducció
És objecte del present plec fixar les condicions tècniques del subministrament per la
renovació dels sistemes de TI, així com els corresponents serveis associats necessaris
per la substitució de l’equipament actual del CPD de l’Ajuntament de Mont-roig de Camp
per l’equipament subministrat, i la conseqüent instal·lació i configuració d’aquest nou
equipament amb la migració de les dades al nou entorn.

2. Divisió en lots
Per a poder portar a terme aquesta renovació del CPD es contempla un únic lot en base
al que estableix l’apartat 3b) de l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, donat el fet que la realització independent de les diverses
tasques compreses en l’objecte del contracte en dificultaria l’execució correcta des del
punt de vista tècnic. El més adient per evitar problemes tècnics és que les tasques
d’instal·lació i configuració dels nous equips, així com la migració de les dades, les dugui
a terme qui defineixi la proposta del nou equipament i subministri els nous equips.
Els codis CPV corresponents al subministrament del maquinari i de les llicències d’algun
dels programaris són:
CPV 30210000-4 i CPV 48800000-6

El pressupost de licitació màxim és de 125.600,00 € + 26.376,00 € en concepte d’IVA;
és a dir: 151.976,00 € IVA inclòs.
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la següent
partida pressupostària:
2020 / 200 / 92600 / 62600 / 01

4. Objecte del contracte
És objecte d’aquest contracte la provisió del maquinari, el seu lliurament, instal·lació i
configuració; així com la migració de dades de l’Ajuntament i el seus empleats, als nous
sistemes.
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3. Pressupost de licitació

5. Condicions generals
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp disposa actualment d’un entorn de treball d’uns
160 usuaris que es connecten als seus sistemes centrals que estan distribuïts en tres
seus principals.
Es disposa d’un servei de comunicacions sense fils (radioenllaç) entre aquestes seus, i
cadascuna d’elles disposa de la seva pròpia sortida a Internet. Totes les comunicacions
estan degudament securitzades mitjançant els corresponents tallafocs.
La seu principal de l’Ajuntament, que es troba a la Casa de la Vila situada a Mont-roig
del Camp, disposa de dos servidors en un clúster de virtualització connectats, via Fiber
Channel, a una cabina d’emmagatzematge. Aquí es troben ubicades les màquines
virtuals principals que ofereixen la majoria de serveis a tota la xarxa de l’Ajuntament i
les seves oficines.
Al nucli municipal de Miami Platja hi ha les altres dos seus.
En una d’elles (Oficina Municipal de Miami Platja) està el tercer node de virtualització,
on es troba un servidor d’arxius per als usuaris d’aquesta seu. També hi ha un NAS per
fer còpies de seguretat. En un edifici adjacent a aquesta oficina es troben les Oficines
Municipals del Centre Polivalent, on només hi ha equips d’usuari final i diverses
impressores; sense cap tipus d’infraestructura de servidors.
L’última seu és la de la Policia Local de Miami Platja, on hi ha un servidor físic amb els
arxius i documents dels usuaris d’aquest centre, els ordinadors dels usuaris i diverses
impressores.

Els usuaris disposen d’equips informàtics que tenen tot el programari instal·lat, el que
provoca una demanda de gestió massa elevada i per aquest motiu s’ha de preveure que
la nova infraestructura estigui preparada per desplegar un entorn d’escriptoris virtuals
en breu.
El correu electrònic es troba allotjat en la plataforma de codi obert Zimbra Collaboration
Suite Professional Edition distribuïda en 3 màquines virtuals. Està filtrat d’spam i virus
per una plataforma de Barracuda, allotjada en una altra màquina virtual.
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La còpia de seguretat es fa mitjançant Veeam Backup a dispositius NAS externs.

6. Descripció dels subministraments i serveis a prestar
El subministrament i el servei associat a lliurar pel contractista es composarà de:
 Subministrament del maquinari.
 Instal·lació i configuració de tot l’equipament subministrat.
 Migració de les dades actuals (usuaris, configuracions, dispositius, arxivador
ofimàtic, arxius multimèdia).
 Resolució d'incidències derivades de la implantació del servei durant els
treballs de la mateixa.
 Garantia, suport i manteniment in-situ durant 4 anys per part dels fabricants
originals de tot el maquinari subministrat.

6.1. Àmbit
L’àmbit d’actuació del present contracte abasta la provisió que necessiten els sistemes
informàtics i de comunicacions que donen servei a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
i les seves seus esmentades en el següent article, de en tot allò que es refereix a la
gestió de la infraestructura de servidors, xarxes i comunicacions, ordinadors personals,
dispositius, i a la gestió del programari de base que es faci servir en la infraestructura
anterior.

6.2. Elements d’infraestructura informàtica objecte de renovació.

•
•
•

Casa de la Vila de Mont-roig del Camp (Ajuntament).
Oficina Municipal de Miami Platja.
Policia Local de Miami Platja.
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La infraestructura informàtica objecte de renovació es troba desplegada per les següents
seus de l’Ajuntament:

Infraestructura física
La infraestructura informàtica de sistemes que dóna servei a les tasques de
l’Ajuntament i que cal ser renovada és:
Màquina

Model

Ubicació

Rol

Virtualització 1
VMWARE ESXi

HP Proliant
DL380

Ajuntament:
Mont-roig del Camp

Servidor Virtualització
principal

Virtualització 2
VMWARE ESXi

HP Proliant
DL380

Ajuntament:
Mont-roig del Camp

Servidor Virtualització
principal

Virtualització 3
VMWARE ESXi

HP Proliant
ML370 G5

Oficina Municipal:
Miami Platja

Servidor Virtualització
Arxius i Proxy de Veeam

SAN FC

MSA2312fc

Ajuntament:
Mont-roig del Camp

Màquines virtuals

Servidor
Windows físic

HP ML350
G4

Policia Local:
Miami Platja

Servidor d’arxius

Infraestructura virtual

A continuació s’indiquen les màquines virtuals que cal migrar i/o actualitzar.
6.2.2.1. Ajuntament de Mont-roig del Camp
•

Migrar + actualització a Windows Server 2019:
(S.O. Windows Server 2008 R2 64 Bits):
o Controlador del Domini 1 - DC principal.
o Controlador del Domini 2 - DC secundari, Servidor de fitxers, DFS.
o Servidor Antivirus - Kaspersky Endpoint Security for Business.
o Servidor Terminal Server - Servidor TS per aplicacions Absis.
o Servidor còpies de seguretat - Veeam Backup Recovery & Replication.
o Servidor d’aplicacions 1 - Servidor d’aplicacions.
o Servidor d’aplicacions 2 - Servidor d’aplicacions DMZ.
o Servidor d’aplicacions GIS - Servidor Terminal Server per al GIS.
o Servidor d’impressió.
o Servidor BBDD SQL - MS SQL 2008 R2 Standard SP3 + MS SQL 2014.
o Servidor Windows Server Update Services (WSUS).
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Totes les màquines virtuals existents s’han de migrar a la nova infraestructura,
actualitzant a més a més aquelles que treballin en un entorn Windows Server a un nou
entorn amb Windows Server 2019.
L’Ajuntament disposa ja de les corresponents llicències de programari de servidor per
poder actualitzar la versió d’aquestes màquines virtuals d’entorn Windows Server, tal
com es descriuen a l’article 7.6.1 i 7.6.2.

•

Migrar:
(S.O. CentOS7.7) (3 VMs):
o Servidor de correu electrònic - Zimbra Collaboration Suite Prof. Edition.
o
o

(S.O. SUSE Linux Enterprise 11 64 Bits):
VMware vCenter Server Appliance - Centre de control del VMWare.
vSphere Management Assistant - Interface de control del VMWare.

o

(S.O. Other 2.6.x Linux 64 Bits):
Servidor Antispam - Appliance Barracuda Email Security Gateway 300V

o

(S.O. Ubuntu Linux Server 14.04.5 LTS):
Servidor de Gestió de torns - Gestorn.

o

(S.O. Ubuntu Linux Server 16.04.02 LTS):
Servidor d’aplicacions 3 - Servidor Linux Intranet, Apache 2.4.18,
MySQL 5.7.13, PHP 5.6 o superior, phpMyadmin 7.0.8, Wordpress

6.2.2.2. Oficina Municipal de Miami Platja
•

Migrar + actualització a Windows Server 2019:
(S.O. Windows Server 2003 R2 Enterprise 32 Bits):
o Controlador del Domini 3 - DC Oficina Miami Platja (rèplica) - Servidor
de fitxers, d’aplicacions i d’impressió.
o

(S.O. Windows Server 2008 R2 64 Bits):
Servidor còpies de seguretat - Veeam Backup Recovery & Replication.

•

Migrar + actualització a Windows Server 2019 + virtualització amb Hyper-V:
(S.O. Windows Server 2003 R2 Standard Edition 32 Bits):
o Controlador del Domini 4 - DC Policia Local de Miami Platja (rèplica) Servidor de fitxers, d’aplicacions i d’impressió.

6.3. Manteniments en vigor.
•

Virtualització: La virtualització actual està basada en VMware, amb el
producte Basic Support Coverage VMware Advanced Acceleration Kit for 6
processors (Includes vSphere Advanced for 6 Processors, 1 vCenter Server
Foundation).
o Contracte núm.: 40710740
o En manteniment fins el 11.01.2023

•

Sistema de backup: Còpies de seguretat amb l’eina Veeam Backup and
Replication Standard for VMware

o

En manteniment fins el 08.08.2020
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6.2.2.3. Policia Local de Miami Platja *(Virtualitzar el servidor amb Hyper-V)*

7. Nova infraestructura de TI. Característiques mínimes.
7.1. Maquinari de Servidors
A continuació es mostren els requisits necessaris pel nou maquinari de servidors.
Tot aquest equipament ha d'incloure 4 anys de garantia in-situ per part del fabricant
original. L'equipament subministrat ha de disposar d'un servei oficial amb un temps de
resposta màxim de 4 hores.
Tot el sistema i els seus components han d'estar certificats per executar l’última versió
dels programaris descrits als articles del 7.5.1. al 7.5.3.
Servidors Ajuntament de Mont-roig i Oficina Municipal de Miami
•

Número de servidors: 3 (tots tres han de tenir configuracions idèntiques)

•

Format: Instal·lable en bastidor 1U

•

CPU:
◦ 2 processadors actuals (Sèrie Intel Xeon Gold 62xx).
◦ Mínim 12 nuclis d'execució.
 Es valorarà l’ampliació a 14 nuclis, però tenir en compte que si s’ofereix
aquesta ampliació de nuclis, l’adjudicatari ha d’incloure també l’ampliació
de llicenciament corresponent de Windows Server 2019 respecte les
llicències adquirides ja per l’Ajuntament, per poder cobrir els 14 nuclis.
◦ Freqüència mínima de 2,7 GHz.
◦ Tecnologia de subprocessos d'execució. (Hyperthreading o similar)
Emmagatzematge sistema:
◦ 300GB (2 discs SAS de 300GB de capacitat i 10.000 rpm, configurar en RAID 1).
 Es valorarà l’ús de discs SSD per al Sistema Operatiu.

•

Memòria:
◦ Mínim 256GB de RAM DDR4 en mòduls de 32GB a 2933 MHz.
 Es valorarà l’ampliació fins a 512GB.

•

Altres components:
◦ 4 adaptadors de xarxa Ethernet 1 Gbps (4 boques).
◦ 2 adaptadors de xarxa 10 Gbps SFP+.
◦ 2 Fonts d'alimentació instal·lables / substituïbles en calent.
◦ Tot el cablejat i elements necessaris de connexió no indicats explícitament,
per a l’enrackat i correcte funcionament dels servidors i l’emmagatzematge.
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•

Servidor Policia Local de Miami Platja
•

Número de servidors: 1

•

Format: Instal·lable en bastidor 2U

•

CPU:
◦ 2 processadors actuals (Sèrie Intel Xeon Silver 41xx).
◦ Mínim 8 nuclis d'execució.
◦ Freqüència mínima de 2,1 GHz.
◦ Tecnologia de subprocessos d'execució. (Hyperthreading o similar)

•

Emmagatzematge sistema:
◦ 300GB (2 discs SAS de 300GB de capacitat i 10.000 rpm, configurar en RAID 1).
 Es valorarà l’ús de discs SSD per al Sistema Operatiu.
◦ 6TB (6 discs SAS de 1.2TB de capacitat i 10.000 rpm, configurar en RAID 5).

•

Memòria:
◦ Mínim 128GB de RAM DDR4 en mòduls de 32GB a 2400 MHz com a mínim.

•

Altres components:
◦ 4 adaptadors de xarxa Ethernet 1 Gbps (4 boques).
◦ 2 adaptadors de xarxa 10 Gbps SFP+.
◦ 2 Fonts d'alimentació instal·lables / substituïbles en calent.
◦ Tot el cablejat i elements necessaris de connexió no indicats explícitament,
per a l’enrackat i correcte funcionament del servidor.
Llicències de programari que l’adjudicatari ha d’incloure per aquest servidor:
◦ Llicència Windows Server 2019 Std per 16 cores versió de govern amb dret
de downgrade a versions anteriors (OPEN). S’indica la referència exacta a
l’article 7.6.1. En el supòsit d’oferir un processador amb més de 8 nuclis,
l’adjudicatari ha de contemplar el llicenciament necessari per cobrir tots els
nuclis ofertats.
Característiques comuns de tots els servidors

•

Gestió remota:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

El servidor s’ha de poder gestionar de forma remota.
Gestió remota independent amb connexió dedicada ethernet.
Mapeig de ISO o DVD remota.
Connexió de USB remota.
Apagada / engegada de servidor remota.
Alertes via correu electrònic en cas de problemes de hardware.
Gestió sense agent ni instal·lació d’aplicacions; via navegador.
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•

7.2. Sistemes d’Emmagatzematge
Emmagatzematge Primari
Es demana disposar d’un emmagatzematge unificat (SAN+NAS) centralitzat per poder
posar els dos servidors centrals en un clúster de virtualització.
Aquest emmagatzematge primari estarà allotjat a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i
ha de ser connectat via 10Gb Ethernet als dos servidors per mitjà de camins redundants
contra els commutadors (switchs) de core de que disposa l’Ajuntament, pel que es
requerirà dotar també del cablejat i les targes HBA necessàries per disposar d’una
connexió redundant sense punts de fallida, tal com s’indica en l’article 0.
La capacitat neta del sistema ha de ser d’un mínim de 25TB, després d’aplicar un nivell
de protecció RAID de Doble Paritat i un disc de Spare, sense tenir en compte eficiències
de deduplicació ni compressió.
•

Cabina NetApp FAS2750 o similar:
◦ Doble controladora Actiu - Actiu amb 64GB de memòria ECC i 8GB de NVRAM
◦ Capacitat màxima 1243TB i un màxim de 144 discs
◦ Factor de forma de 2 U
◦ 4 ports Multi propòsit 10GbE / FC-16/8Gb / FCoE per controladora (s’han
d’incloure 8 Gbics 10Gb SFP+)
◦ 1TB memòria NVMe Interna per agilitzar les operacions d’emmagatzematge
◦ 2 ports 1GbE per controladora
◦ 20 discs de 1.8TB SAS 12G 10k SFF + 4 discs SSD de 960GB






Protocols: iSCSI, FCoE i FC, NFS V2/V3/V4 sobre UDP o TCP,
PCNFSD V1/V2 per autenticació de clients (PC) NFS, hosts virtuals
Microsoft CIFS, HTTP 1.0, HTTP 1.1
Agents per gestió de còpies de seguretat d’aplicacions SQL, VMware,
Hyper-V, Exchange, SharePoint, Oracle, SAP
Capacitats de rèplica local i remota, síncrona i asíncrona
Agents per integració de les funcionalitats de la cabina per sistemes
operatius Windows i Linux.

◦ Garantia 3 anys amb servei 4h 24x7.
 Es valorarà l’ampliació a 4 anys amb servei 4h 24x7.
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◦ Llicenciament de programari complet:

Emmagatzematge Secundari
Es demana disposar d’un emmagatzematge SAN unificat on poder allotjar les rèpliques
i les còpies de seguretat de l’Ajuntament.
Aquest emmagatzematge secundari estarà allotjat a l’Oficina Municipal de Miami Platja
enrackat al rack que s’afegirà al projecte, per poder arrencar, en cas de contingència,
alguna o totes les màquines virtuals. Es dota així la nova infraestructura d’un pla de
Disaster Recovery ràpid.
Ha de ser connectat via 10Gb Ethernet al servidor per mitjà de camins redundants contra
els commutadors (switchs) de core de que disposa l’Oficina Municipal de Miami Platja,
pel que es requerirà dotar també del cablejat i les targes HBA necessàries per disposar
d’una connexió redundant sense punts de fallida, tal com s’indica en l’article 0.
La capacitat neta del sistema ha de ser d’un mínim de 32TB, sense tenir en compte
eficiències de deduplicació ni compressió.
•

Cabina NetApp FAS2720 o similar:
◦ Doble controladora Actiu - Actiu amb 64GB de memòria ECC i 8GB de NVRAM
◦ Capacitat màxima 1440TB i un màxim de 144 discs
◦ Factor de forma de 2 U
◦ 4 ports Multi propòsit 10GbE / FC-16/8Gb / FCoE per controladora (s’han
d’incloure 8 Gbics 10Gb SFP+)
◦ 1TB memòria NVMe Interna per agilitzar les operacions d’emmagatzematge
◦ 2 ports 1GbE per controladora
◦ Llicenciament de programari complet:






Protocols: iSCSI, FCoE i FC, NFS V2/V3/V4 sobre UDP o TCP,
PCNFSD V1/V2 per autenticació de clients (PC) NFS, hosts virtuals
Microsoft CIFS, HTTP 1.0, HTTP 1.1
Agents per gestió de còpies de seguretat d’aplicacions SQL, VMware,
Hyper-V, Exchange, SharePoint, Oracle, SAP
Capacitats de rèplica local i remota, síncrona i asíncrona
Agents per integració de les funcionalitats de la cabina per sistemes
operatius Windows i Linux.

◦ Garantia 3 anys amb servei 4h 24x7.
 Es valorarà l’ampliació a 4 anys amb servei 4h 24x7.
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◦ 12 discs de 4TB NLSAS 12G 7.2k

Característiques comuns dels sistemes d’emmagatzematge

o

Han de proporcionar un plugin d’integració directa per la gestió des de VMware
(emmagatzematge i còpies de seguretat si les proporciona).

o

Que suportin la caiguda de fins a 2 discs qualsevols dins d'un RAID group i que
la implementació d'aquest tipus de RAID no degradi el rendiment de la cabina.

o

Que puguin realitzar tants Snapshots instantanis com sigui necessari, sense
ocupació d'espai i sense pèrdua de rendiment.

o

Que tinguin els discs virtualitzats (amb possibilitat de gestionar també volums
clàssics) i la capacitat de fer créixer i decréixer els volums en calent sense
afectació al rendiment de la cabina.

o

Que tinguin la capacitat de fer clons instantanis sense importar la seva mida i
que a més aquests clons no ocupin espai.

o

Que siguin multi protocol: iSCSI, CIFS/SMB, NFS, FCP, HTTP ... FCoE capaç
de servir simultàniament diferents protocols sense necessitat de appliances
externs físics o per mitjà de programari.

o

Que puguin servir el mateix fitxer simultàniament per CIFS i NFS.

o

Que les LUNs siguin independents del protocol pel qual s'exporten (iSCSI, FCP,
FCoE) podent canviar la seva manera d'exportació sense afectar la LUN.

o

Que permetin de forma nativa la encriptació de dades per programari (sense
l’utilització de discs específics), de manera que es puguin determinar quins
volums han d’estar o no encriptats.

o

Que disposin de productes de programari natius (i no aplicacions de tercers) que
garanteixin, en els snapshots, la consistència de sistemes de fitxers client, de
bases de dades i també de les aplicacions.

o

Que incorporin nativament (sense programari de tercers) la possibilitat de
deduplicar dades sobre qualsevol protocol CIFS, NFS, iSCSI, FC o FCoE a nivell
de bloc.

o

Que proporcionin la possibilitat de comprimir tant inline com offline les dades.
Aquesta opció s’ha de poder executar sobre tots els protocols: CIFS, NFS, iSCSI,
FC i FCoE.

o

Que les cabines d'emmagatzematge tinguin la capacitat per poder suportar la
possibilitat de canviar components (targes de xarxa, memòries cau addicionals,
afegir protocols, així com fonts d’alimentació i controladores, etc) en calent,
sense necessitat d'aturar el servei.
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Tant el sistema d’emmagatzematge primari com el secundari han de complir amb les
següents característiques mínimes:

Les següents característiques marcades amb  es valoraran segons criteris objectius:
 Que suportin la caiguda de fins a 3 discs qualsevols dins d'un RAID group i que
la implementació d'aquest tipus de RAID no degradi el rendiment de la cabina.
 Que si fos necessari, permetin la formació d'un "clúster geogràfic" mitjançant la
separació de les dues controladores i la duplicació de les safates de disc
(mitjançant un upgrade de controladores).
 Que les cabines suportin el funcionament en mode clúster amb altres cabines
del mateix fabricant, ja siguin del mateix model, models inferiors o superiors. Que
permetin el moviment de les dades entre les diferents cabines sense aturada del
servei i mantenint una gestió unificada com si es tractes d’un sol sistema
d’emmagatzemament. Aquesta funcionalitat ha de ser nativa al sistema
d’emmagatzematge i el seu sistema operatiu, sense l’ús de programes
addicionals del propi fabricant o de tercers.
 Que les cabines subministrades permetin, de forma nativa al seu sistema
operatiu, el moviment de les dades emmagatzemades des del propi sistema a
un servei d’emmagatzematge al núvol (tipus Amazon, Microsoft Azure,...) en
ambdós sentits, tant de pujada com de baixada; permetent així l’optimització del
consum d’emmagatzematge local i l’arxivat cap a sistemes d’emmagatzematge
en format de pagament per ús.

Es demana un armari rack de 42U per l’Oficina Municipal de Miami Platja, on es pugui
enrackar un dels tres servidors nous de l’article 7.1.1, el sistema d’emmagatzematge
secundari de l’article 7.2.2, i posar en una safata el SAI existent HPE R/T3000 G4.
Ha de disposar com a mínim de les següents característiques:
•
•
•

Portes metàl·liques perforades, per tal de facilitar la ventilació.
Panells laterals desmuntables que permetin un ràpid accés a l’interior del rack.
Kit d’estabilització.
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7.3. Armari Rack

7.4. Comunicacions
Tal i com es demana als apartats de maquinari de servidor (article 7.1) i dels sistemes
d’emmagatzematge (article 7.2), la interconnexió en cadascun dels CPDs (Ajuntament
de Mont-roig del Camp i Oficina Municipal de Miami Platja), dels sistemes
d’emmagatzematge amb el maquinari de servidors, ha de ser mitjançant connexions
Ethernet 10Gb redundades sense que existeixi un punt únic de fallida.
En aquest punt l’Ajuntament disposa de 2 Commutadors HPE-Aruba 2930M (JL322A),
amb l’slot lliure per al mòdul d’expansió, en cadascuna d’ambdues ubicacions. Aquest
equipament es posa a disposició dels licitadors per tal que, mitjançant l’upgrade oportú,
proporcionin les característiques d’interconnexió demanades:
•
•

Connectivitat Servidor  Commutadors: 2 ports 10Gb (1 port a cada switch).
Connectivitat Cabines  Commutadors: 2 ports 10Gb per controladora (2 ports
a cada switch).
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Pel que fa al cablejat entre aquests components, aquest ha de ser mitjançant fibra, i la
seva longitud varia segons la seu on s’ha d’instal·lar, sent aquestes les següents:
o Cables connectivitat Ajuntament de Mont-roig: 15m.
o Cables connectivitat Oficina Municipal de Miami Platja: 5m.

7.5. Serveis associats
Controladors de domini
•

•

•
•

Es demana migrar els controladors de domini actuals a Windows Server 2019,
dos a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, un a l’Oficina Municipal de Miami
Platja i un a la Policia Local de Miami Platja; seguint amb la distribució actual.
Aquests controladors de domini faran de servidors d’arxius i perfils, i disposaran
d’una rèplica via DFS-R de Microsoft.
◦ Els usuaris de les àrees dels Serveis Tècnics Municipals, ubicats a l’Oficina
Municipal de Miami Platja, treballaran amb el seu servidor, i aquest estarà
replicat amb els de l’altra seu segons les necessitats tècniques, és a dir els
documents tècnics de disseny, aplicacions CAD, etc.
Cal migrar els serveis de DHCP, Enterprise CA i la resta de serveis que disposi
actualment el controlador de domini.
També es demana donar de baixa els controladors actuals un cop feta la
migració.

•
•
•
•

•
•

Es demana instal·lar el sistema operatiu VMWARE vSphere ESXi en la seva
versió 6.7 o la última estable que es trobi disponible.
Cal configurar els dos servidors principals de Mont-roig del Camp en Clúster, per
tal que si un servidor cau l’altre aixequi les màquines virtuals caigudes.
També es demana de configurar el vMotion per tal de poder moure màquines en
calent entre servidors.
El tercer node estarà en l’Oficina Municipal de Miami Platja i estarà preparat per
aixecar una rèplica de la infraestructura principal de l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp, procedint als canvis de IP automatitzats en cas de failover.
Cal migrar i deixar operatius tots els sistemes virtuals reflectits a l’article 6.2.2.
El servidor de la Policia Local de Miami Platja s’ha de virtualitzar amb Hyper-V.

Còpia de seguretat
•

La còpia de seguretat es configurarà per disposar de les rèpliques de les
màquines de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en l’Oficina Municipal de Miami
Platja i a l’inrevés.
• Aquestes rèpliques es faran en la freqüència que determini l’Ajuntament segons
el rendiment de la línia de comunicacions i l’ocupació de la mateixa.
 Es valorarà com a millora que la solució d’emmagatzematge proposada suporti
la rèplica síncrona entre els sistemes d’emmagatzemament tant per la part de
bloc com per la part de NAS.
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Virtualització

Monitoratge.
•
•
•

•
•

Els sistemes es dotaran d’un sistema de monitoratge i alarma de la disponibilitat
dels sistemes i comunicacions, així com espais de discs o serveis caiguts.
En un moment donat els sistemes es troben en estat de servei satisfactori (verd),
funcionant amb riscs (taronja), fora de servei (vermell).
L’Ajuntament estarà informat via correu electrònic de les fallades i podrà decidir
que es modifiquin els valors límit d’existència i activació de cadascun d’aquests
estats.
Es demana una eina que es pugui monitoritzar amb una consola Web en temps
real, i/o via dispositius mòbils amb una App.
Aquests serveis de monitorització estaran disponibles per a ser consultats per
l’Ajuntament en format 24 x 7 x 365.

De forma complementaria s’oferirà una formació mínima als tècnics de l’Ajuntament
en la configuració de l’eina de monitorització. D’aquesta manera, a mes de controlar
la salut de l’equipament inclòs en l’abast del projecte (configuració inclosa), el
departament de IT de l’Ajuntament podrà disposar d’una eina per la monitorització
de la salut d’altres dispositius connectats a la xarxa.
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 Es valorarà com a millora que l’oferta inclogui un servei de seguiment i control
dels resultats i alertes dels serveis de monitorització per tècnics de l’empresa
adjudicatària en jornada laboral ordinària.

7.6. Llicències de programari
S’han de contemplar en l’oferta aquelles llicències de programari que no disposa
l’Ajuntament actualment, i que són necessàries per al correcte funcionament de la
solució tecnològica proposada, segons cadascun dels apartats.
Llicències de Sistema Operatiu de servidor
L’Ajuntament disposa ja de les següents llicències de programari per als servidors de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’Oficina Municipal de Miami Platja:
 Microsoft Windows Server Data Center:
•
2 Unitats: 9EA-01062 WinSvrDCCore 2019 OLP 16Lic NL Gov CoreLic Qlfd
• 12 Unitats: 9EA-01063 WinSvrDCCore 2019 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd
 Microsoft Windows Server Standard:
•
2 Unitats: 9EM-00670 WinSvrSTDCore 2019 OLP 16Lic NL Gov CoreLic
• 12 Unitats: 9EM-00671 WinSvrSTDCore 2019 OLP 2Lic NL Gov CoreLic
 CAL de Microsoft Windows Server 2019:
• 160 Unitats: R18-05786 WinSvrCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL
L’adjudicatari haurà d’ampliar el llicenciament anterior el que sigui necessari en
el supòsit de que la seva oferta inclogui, per als 3 servidors de l’article 7.1.1,
processadors amb més de 12 nuclis d’execució.

 Microsoft Windows Server Standard:
•
1 Unitat: 9EM-00670 WinSvrSTDCore 2019 OLP 16Lic NL Gov CoreLic
En el supòsit de que a l’article 7.1.2 s’ofereixi un processador amb més de 8
nuclis, ha d’incrementar aquest llicenciament el que sigui necessari per cobrir
tots els nuclis del maquinari ofertat.

Llicències del sistema de Virtualització
L’Ajuntament disposa de la següent llicència amb contracte de manteniment vigent.
 VMWARE Basic Support Coverage VMware Advanced Acceleration Kit for 6
processors (Includes vSphere Advanced for 6 Processors, 1 vCenter Server
Foundation).
◦ Contracte núm.: 40710740
◦ En manteniment fins el 11.01.2023.
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L’adjudicatari ha d’incloure en la seva oferta, a més, les llicències corresponents
al servidor de la Policia Local; tenint en compte els nuclis dels processadors ofertats:

Sistema de còpies de seguretat (Veeam Backup)
L’Ajuntament disposa ja de la corresponent llicència d’aquest programari amb
manteniment en vigor fins el 08.08.2020.
 Veeam Backup and Replication Standard for VMware
En el supòsit que la solució de TI proposada requereixi d’un sistema extern de còpies
de seguretat, pel fet que el propi sistema d’emmagatzematge no aporti aquesta
funcionalitat de forma integrada, s’utilitzarà el producte esmentat en el paràgraf anterior.
o

S’ha de contemplar tant el cost del manteniment (amb dret a actualitzacions) pels
4 anys del projecte, com un possible upgrade de la llicència adquirida d’aquest
producte en el supòsit que la solució de TI proposada requereixi d’alguna
funcionalitat o mòdul addicional al que l’Ajuntament té en aquests moments.

Monitorització
Es demana una eina de monitorització d’un mínim de 500 sensors i disposar d’una
consola que avisi davant problemes de disc, caigudes de serveis, etc.
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S’ha d’incloure la llicència i el corresponent manteniment mínim pels 4 anys del projecte,
en aquells casos en que la solució proposada impliqui un llicenciament i/o el
corresponent manteniment.

8. Serveis de lliurament i d’instal·lació del nou entorn
8.1. Lliurament
L'empresa contractista realitzarà les tasques logístiques pertinents pel lliurament de
l'equipament. Les ubicacions de lliurament i instal·lació seran les corresponents de
l’Ajuntament, és a dir, la Casa de la Vila de Mont-roig del Camp, l’Oficina Municipal de
Miami Platja i la Policia Local de Miami Platja.
 El termini màxim de lliurament de tot l’equipament ha de ser de 45 dies; aquelles
propostes que no compleixin aquest requeriment seran descartades.
 Les propostes que ofereixin una reducció de dies respecte aquest termini màxim
de lliurament seran puntuades segons l’estipulat en l’apartat corresponent dels
criteris de valoració. Aquelles propostes que no indiquin cap reducció en el
termini de lliurament seran valorades amb zero punts en aquest apartat.
Les empreses hauran d’indicar en la seva proposta aquesta reducció de dies
respecte el termini màxim de lliurament de tot l’equipament. El termini proposat
per l’adjudicatari en la seva oferta es considera essencial, pel que el seu
incompliment pot donar lloc a la imposició de penalitzacions o/i a la resolució del
contracte.

8.2. Instal·lació i configuració del maquinari i programari

La instal·lació de l'equipament, en termes generals, inclourà els següents apartats:
•

Muntatge de l’armari Rack a l’Oficina Municipal de Miami Platja i cablejat dels
diferents elements en cadascuna de les corresponents ubicacions.

•

Muntatge i posterior verificació del correcte funcionament dels nous servidors i dels
nous sistemes d’emmagatzematge en cadascuna de les corresponents ubicacions.

El muntatge i configuració de la nova infraestructura formada pels nous servidors “hosts”
de virtualització, els nous sistemes d’emmagatzemament, el sistema de còpies i la
solució de backup es portarà a terme en paral·lel a la infraestructura existent.
Un cop muntat es planificarà la migració de les màquines virtuals del sistema antic al
nou sistema segons les fases descrites a continuació per tal de minimitzar l’afectació al
servei i portant a terme aquestes tasques sempre que sigui possible fora de l’horari
laboral. Tot i així, en l’article 9 es descriuen, detalladament, les tasques d’implantació a
realitzar segons el tipus d’equipament subministrat.
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Es necessària la instal·lació, inicialització i configuració de tot el maquinari ofertat, així
com la migració del sistema de virtualització actual i les dades a la nova infraestructura,
en les 3 dependències identificades per l’ajuntament.

De forma resumida, per la migració de cadascuna de les màquines virtuals del sistema
antic al nou sistema, s’estimen les següents fases:
•

Anàlisi de rendiment i configuració de la màquina virtual.

•

Modificació de la configuració per optimitzar el rendiment de la màquina en cas
que sigui possible.

•

Còpia de seguretat de la màquina abans de la migració.

•

Planificació i migració de la màquina minimitzant l’impacte sobre l’entorn
productiu.

•

Proves de connectivitat, funcionament i rendiment de la màquina en el nou
entorn.

•

Validació de la migració de la màquina al nou entorn per part dels tècnics de
l’Ajuntament.
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Es demana garantir el màxim esforç per part dels tècnics assignats al projecte per
minimitzar l’impacte en la disponibilitat dels sistemes en horari laboral. Tot i que es tindrà
en compte que el procés de migració de les màquines virtuals pot suposar l’aturada
temporal d’algun servei, aquesta serà en ocasions molt excepcionals.

9. Serveis d’Implantació
S’ha de presentar un document anomenat “Projecte d’Implantació” que contindrà un
estudi de la configuració, migració i posada en marxa, planificació de les fases i terminis,
detall de l’organització de les actuacions a realitzar i del seu seguiment, per dur a terme
l'execució del projecte. En aquest document caldrà detallar:
a)
b)
c)
d)

Fases del projecte. (Indicar la duració estimada de cadascuna d’aquestes fases).
Tasques a realitzar en cadascuna de les fases.
Personal tècnic assignat per part del licitador, degudament certificat.
Personal tècnic de l’Ajuntament que es requereix en cadascuna de les fases.

Totes les instal·lacions i configuracions hauran de ser dirigides i executades per
personal tècnic certificat pels fabricants i s’haurà de justificar en la documentació del
projecte. Es valorarà el contingut d’aquest document segons criteris subjectius, tenint en
compte, a mes, el menor impacte i interrupcions del treball diari dels empleats de
l’Ajuntament.
L'empresa licitadora ha de comptar amb les següents certificacions mínimes:
◦ Silver partner o certificació equivalent que impliqui disposar de personal tècnic
certificat pel fabricant de cadascun dels sistemes en les diferents àrees del projecte.
 Es valorarà com a millora ser Gold Partner del sistema d’emmagatzematge que es
proposa.
Les empreses han de garantir que disposaran, durant tota la vigència del contracte, del
personal tècnic amb els nivells de certificació oferts inicialment.

9.1. Servidors
•

Acoblament dels diferents dispositius i actualització del firmware dels mateixos a
la data d’instal·lació.

•

Muntatge dels servidors al bastidor i cablejat de totes les connexions.

•

Plataforma de virtualització VMware.

•

Instal·lació hipervisors als amfitrions. Configuració de la IP de gestió i opcions
bàsiques de zona horària.

•

o

Instal·lació de l’hipervisor VMware vSphere als servidors de l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp i de l’Oficina Municipal de Miami Platja.

o

Instal·lació de l’hipervisor Hyper-V al servidor de la Policia Local.

Configuració de switch virtual amb accés a la xarxa empresarial. Configuració de
l'emmagatzematge a l'amfitrió.
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A continuació s’exposa un detall aproximat de les tasques d’implantació a realitzar.

•

Parametrització bàsica de l'amfitrió segons bones pràctiques de VMware.

9.2. Xarxa
•
•
•

Muntatge als bastidors del nou equipament de xarxa o bé dels components
addicionals per als commutadors existents, i cablejat bàsic.
Configuració e inicialització dels commutadors / nous components. Actualització
del firmware a la data. Configuració de la gestió i VLANs en els dispositius.
Segmentació de la xarxa ethernet per les VLANs amb storage i moviment de
màquines / jumbo frames.

•

•
•

•
•

•

•

•

Inicialització de les cabines d'emmagatzematge (en ambdues controladores).
Comprovació del funcionament de tot el maquinari. Creació dels agregats de
discs corresponents. Configuració inicial de les connexions de xarxa i SAN.
Actualització del firmware a la data d’instal·lació. Configuració general del
sistema: zona horària, joc de caràcters dels volums NAS, adreçament IP,
resolució d’equips, avisos per correu, usuaris, llicenciament.
Instal·lació en rack homologat de les cabines d'emmagatzematge i cablejat.
Creació i configuració del servidor de fitxers CIFS proporcionat directament des
de cabina. Virtualització del servei CIFS per poder oferir rèplica geogràfica quan
es requereixi. Unió al domini Active Directory empresarial. Creació de l'estructura
inicial de carpetes i permisos ACLs de Windows.
Configuració del protocol NFS segons el tipus de servidors destí.
Configuració de les connexions de xarxa de les cabines d'emmagatzematge per
oferir iSCSI dedicat. Configuració del protocol iSCSI per l’accés per les targetes
corresponents. Configuració del grup d'iniciadors per tenir accés a les LUNs.
Proves de resiliència de les cabines abans d'entrar en producció. S’han de
realitzar els test de caiguda de controladora, camins Ethernet, camins dels
calaixos, caiguda elèctrica i d'un disc. Tolerància a errors del sistema i
recuperació a l'estat inicial.
Configuració dels volums necessaris segons les especificacions del projecte.
Revisió del dimensionament segons polítiques de creixement i retenció.
Configuració de les instantànies, comprovació del funcionament i recuperació de
dades en l'entorn de test.
Configuració de la deduplicació de dades, comprovació de l'execució i revisió de
les gràfiques d'estalvi.
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9.3. Cabines d’emmagatzematge

•

•

•

•

•

Comprovació del funcionament, versió, nivells de pegats del vCenter i amfitrions
de virtualització. Versions dels controladors físics en targetes de xarxa i FC
(firmware i controladors). Configuració tant de l'entorn de xarxa, com de l'entorn
d'emmagatzematge, per visibilitat amb les cabines.
Instal·lació del plugin de gestió de les cabines al vCenter i parametrització
segons necessitats del projecte. Configuració de les controladores. Configuració
de les notificacions i alarmes, i alta dels amfitrions. Parametrització dels
amfitrions per la connexió a les cabines. Presentació d'una LUN als amfitrions
amb comprovació de la connectivitat i camins múltiples. Presentació del sistema
NFS als amfitrions amb comprovació de la connectivitat i camins múltiples.
Programació d'una còpia de seguretat basada amb instantànies de cabina sobre
un datastore de màquines virtuals. Comprovació que la còpia de seguretat es
realitza sense incidents i en calent. Recuperació d'una màquina virtual del
datastore en un entorn de test. Parametrització de les còpies per la resta de
datastores amb la mateixa configuració.
Programació d'una còpia de seguretat basada amb instantànies de cabina sobre
una única màquina virtual. Comprovació que la còpia de seguretat es realitza
sense incidents i en calent. Recuperació de la màquina virtual en un entorn de
test. Parametrització de les còpies per la resta de màquines virtuals amb la
mateixa configuració, segons necessitats del projecte.
Comprovació de la connectivitat amb els datastores i amfitrions, versions i
llicenciament de VMware, versió del sistema de fitxers del datastore, configuració
de RDMs en màquines virtuals i existència d'instantànies. Presentació del nou
datastore (ja sigui per NFS o LUN), comprovació de la visibilitat a tots els
amfitrions i camins múltiples. Migració de les VMs de datastore i comprovació
que les màquines funcionen correctament al nou datastore. Comprovació de
fitxers orfes al datastore inicial.

9.5. VMware vCenter
•
•
•
•
•
•

Desplegament appliance per vCenter.
Connexió al domini. Instal·lació dels binaris de VMware vCenter a la data.
Configuració bàsica del vCenter: Single SignOn, alta d'amfitrions, assignació de
llicències, creació del datacenter.
Creació del clúster HA entre amfitrions. Parametrització de l’afinitat d'equips.
Configuració de testimonis HA.
Configuració de la xarxa de vMotion als amfitrions. Parametrització del moviment
de màquines amb afinitat de processador.
Creació de plantilla Windows Server 2019 amb actualitzacions a la data.
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9.4. Integració de les cabines d’emmagatzematge amb VMware

9.6. Integració de les cabines amb l’SQL Server
•

•

•

•

Revisar la versió i nivell de pegats del sistema operatiu i motor de l’SQL Server.
Revisar la configuració de l'emmagatzematge en el servidor de base de dades i
a les pròpies bases de dades. Obtenció d'una línia base de rendiment en
emmagatzematge del servidor de base de dades.
Instal·lació del plugin de les cabines al servidor de SQL Server. Parametrització
per connexió a les cabines d’emmagatzemament. Instal·lació de l’agent per
gestió de SQL Server. Parametrització de l’agent per SQL Server amb les
cabines i el propi servidor d'SQL Server.
Creació del volum per a les bases de dades segons especificacions del projecte.
Creació de les LUNs necessàries per a les bases de dades. Presentació de les
LUNs al servidor SQL Server. Moviment de les bases de dades al nou entorn.
Comprovació del funcionament de les bases de dades. Obtenir la línia base de
rendiment del servidor de base de dades.
Creació dels treballs de còpia de seguretat de cabina, per les bases de dades
migrades, a LUNs del nou sistema d’emmagatzematge. Realització de la còpia
de seguretat inicial. Prova de recuperació d'una BB.DD. en un entorn de proves.

9.7. Migració de màquines i dades

•

Migració de les actuals VMs al nou sistema (procurar que el temps de caiguda
sigui mínim), realitzant les tasques que puguin condicionar la disponibilitat dels
serveis fora de l’horari laboral de les diferents dependències implicades.
Migració de dades (servidors de fitxers).

9.8. Actualització del Domini, WSUS i Servidors WEB
•

•
•
•
•

•
•

Desplegament dels nous controladors de Domini:
o 2 controladors a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
o 1 controlador a l’Oficina Municipal de Miami Platja.
o 1 controlador al servidor de la Policia Local de Miami Platja.
Integració dels nous controlador en l’esquema.
Promoció dels nous controladors com a controladors principals.
Des-promoció dels controladors antics i neteja del Domini.
Desplegament d'un equip virtual Windows Server 2019 amb actualitzacions al
dia. Presentació volum per emmagatzemar les actualitzacions. Donar d'alta el rol
de WSUS.
Configuració del servei de WSUS amb les actualitzacions corresponents.
Creació de les GPO corresponents per l'actualització dels equips.
Desplegament de dos equips virtuals Windows Server 2019 per a serveis Web,
amb el rol de IIS i ASP.NET 2.0 + JAVA.
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•

9.9. Còpies de Seguretat i Rèplica
Ja sigui directe des de les pròpies cabines o mitjançant solució externa de Backup / DR.
•
•
•

•
•

Disseny de la política de còpies de seguretat, retenció i rèplica.
Configuració de les polítiques de còpies de seguretat.
Configuració de rèpliques entre les seus de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
i l’Oficina Municipal de Miami Platja (DR de volums) i/o configuració de
l’externalització de còpies entre aquestes dues seus (Backup creuat).
Proves de resiliència entre seus, restauració de Backups complets i granulars.
Configuració de DR per a entorn CIFS i proves de resiliència entre l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp i l’Oficina Municipal de Miami Platja.

9.10. Sistema de Monitorització
Instal·lació d’un sistema de monitorització que s’encarregui de controlar els indicadors
de salut del sistema. Aquests seran definits entres els tècnics assignats a la
implementació del projecte i el personal tècnic informàtic de l’Ajuntament. Alguns dels
més habituals, i que s'hauran d'establir, són:
Connectivitat de xarxa dels equips, Ports de dades i de gestió.
Ocupació de disc en servidors i cabines.
Percentatge d’ús de memòria RAM dels nodes de virtualització.
Percentatge d’ús de CPU.
Ample de banda en ús als ports dels commutadors.
Processos i serveis dependents d’aplicacions.
Etc....

Presentació d’un panell personalitzable on es recullin els indicadors de salut del sistema.
Aquest panell serà accessible via Web i es publicarà a Internet.
Juntament amb el personal tècnic de l’Ajuntament es definiran els llindars que marcaran
quan el valor d’un indicador està fora del rang entès com a normal i es podran configurar
alarmes i/o notificacions per ser trameses, mitjançant correu electrònic, al personal
responsable.

9.11. Serveis de Formació
Es necessari incloure en la proposta 10h de formació sobre l’operativa bàsica dels nous
sistemes d’emmagatzematge, comunicacions i virtualització així com de l’entorn de
còpies de seguretat i rèpliques i del sistema de monitoratge.
 Es valorarà l’increment, amb 10h. extra, de formació sobre operativa avançada del
nou entorn.
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•
•
•
•
•
•
•

9.12. Documentació
Un cop finalitzats els serveis d’implantació, l’adjudicatari haurà de lliurar la
documentació que reflecteixi les configuracions realitzades en cadascun dels
nous sistemes, així com els “Manuals d’operació” d’aquests. L’incompliment
d’aquest deure estarà penalitzat amb l’import equivalent al 2% del VEC.

Pel que fa a la documentació del projecte cal aportar la següent documentació:
Documentació subjecta a criteris de valoració subjectius

•

Document anomenat “Solució Tècnica”, que constarà mínimament de:
o Memòria amb el detall de tota la solució tecnològica proposada, tant física com
lògica i funcional, detallada en el present plec indicant marques, productes i
fabricants que justifiquin la solució i idoneïtat de l’oferta presentada.
o Pla de garanties, manteniments i suports inclosos en l’oferta, indicant el període
i tipus de serveis inclosos (suport telefònic, correu electrònic, horaris d'atenció,
visites preventives, etc.).

•

Document anomenat “Proposta formativa”, que ha de contenir el Pla de formació
proposat per tal d’assegurar el traspàs de coneixement necessari que permeti a
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp l’explotació i operació dels sistemes de la nova
infraestructura.
Molt important no incloure en aquest document cap referència a la quantitat
d’hores, donat que la quantitat d’hores de formació forma part dels Criteris
Objectius de valoració, i per tant, han d’anar en sobres diferents.

•

Document anomenat “Projecte d’Implantació” , que ha de contenir tot el detall del
projecte indicat al principi de l’article 9.

Documentació subjecta a criteris de valoració objectius
Aquest document es valorarà segons Criteris Objectius
•

Document anomenat “Proposta Tècnica-Econòmica” amb l’escandall complet i
perfectament detallat de tot l’equipament que s’oferta per cadascun dels diferents
apartats; reflectint marca, model, Part Number de cada component i el corresponent
preu unitari. Aquelles ofertes que no aportin la “Proposta Tècnica-Econòmica”
amb el detall sol·licitat, seran descartades.
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Aquests documents es valoraran segons Criteris Subjectius

10. Obligacions de l’adjudicatari

•

•

L’adjudicatari haurà de nomenar un interlocutor de l’equip amb capacitat tècnica
suficient a fi de mantenir una interlocució única amb l'Ajuntament, sense perjudici
de que el responsable tècnic del contracte de la corporació pugui requerir la
informació de continguts i els aclariments que consideri oportuns de cadascun dels
especialistes que formin l’equip.
L’adjudicatari ha de disposar del personal idoni i necessari per a la prestació dels
serveis contractats, essent l’únic responsable del mateix, i per tant, de la seva
exclusiva competència llur modificació, substitució o alteració segons necessitats.
L’empresa adjudicatària complirà tota la normativa legalment establerta referent al
personal que aportarà al present projecte de subministrament i serveis per la
renovació del CPD de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
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