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1 Objecte del contracte.
L’objecte del contracte és la contractació del subministrament d’un entorn d’emmagatzematge
actiu-actiu als CPD, en modalitat d’arrendament operatiu per a l’entorn de virtualització de
l’Hospital Clínic de Barcelona (en endavant HCB).
La present contratació esdevé necessaria per a poder cobrir les necessitats de creixement,
rendiment, alta disponibilitat i resposta a contingències i així poder donar un millor servei amb
garantia i rapidesa a tots els usuaris de l’HCB.
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2 Característiques tècniques mínimes obligatòries.
2.1 Sistema d’emmagatzematge actiu-actiu.
2.1.1 Descripció del sistema d’emmagatzematge.
La solució a subministrar pel licitador ha de consistir en dos sistemes d'emmagatzematge idèntics amb capacitats de clúster ACTIU-ACTIU. Cada cabina estarà instal·lada en un dels dos
CPDs ubicats físicament a l’HCB i hauran de ser operades com un únic sistema d'emmagatzemament on la informació estarà replicada de forma síncrona.
En cas d’aturada d’un dels CPD, la solució ha de permetre seguir treballant amb la part del
sistema que quedi en l’altre CPD. En aquest cas, els serveis que treballen contra aquest sistema d’emmagatzematge han de seguir treballant sense cap interrupció i sense pèrdua de dades
ni rendiment.
Cadascun dels sistemes d’emmagatzematge, ha de ser un sistema de doble controladora actiuactiu, de forma que es pugui treballar contra qualsevol de les controladores, i que, en cas
d’aturada d’una de les controladores, permeti seguir treballant amb la part del sistema que
queda acitu. En aquest cas, els sistemes que treballen contra aquesta controladora han de
seguir treballant sense cap interrupció i sense pèrdua de dades ni rendiment.
Cada element/component que formen el sistema a cada CPD han d’estar redundats.
La capacitat útil del sistema ha de ser de 250TB. La capacitat real del sistema ha de ser la necessària per oferir aquest espai útil.
El sistema ha de permetre escalar fins a doblar la seva capacitat durant la vida del sistema
sense necessitat de canviar controladores ni cap altre peça del sistema incial.
El sistema d’emmagatzematge ha de ser tecnologia flash nativa.
Ha de donar 675.000 IOPS i latència inferior a 1ms, amb peticions de 32KB, i un patró d’accés
100% aleatori.
Es demanen 5 anys de manteniment. I cal incloure la instal·lació, configuració i suport en la
migració.
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2.1.2 Requisits

mínims

del

sistema

d’emmagatzemament.
El sistema ha de complir els requeriments tècnics que llistarem més endavant en aquest apartat.
Per verificar-ho, s’ha d’omplir i incloure a mode d’annex (Annex 1 PPT) a la memòria tècnica;
una taula amb el següent format, que inclou tots els punts descrits en aquest apartat de requeriments, indicant si es compleixen i afegint la referència a la documentació oficial on-line o certificat del producte per tal de poder comprovar-ho.

Característica

Compleix? Sí/No

Link a documentació oficial

Per tal de poder fer la comprovació caldrà aportar els següents elements:
•
•

Indicar el document i la pàgina exacte on comprovar aquesta informació per cada punt
mitjançant link públic o document oficial annex a la resposta.
El certificat oficial del fabricant on es confirmi que es compleix cada un dels punts descrits a l’apartat de requeriments.

Requeriments:
-

-

-

-

El sistema d’emmagatzematge serà de tipus bloc, i haurà de poder presentar volums per
FC i iSCSI simultàniament.
El sistema d’emmagatzematge ha de ser All-Flash natiu, dissenyat inicialment i específicament per ser utilitzat única i exclusivament amb emmagatzematge flash, no s’acceptaran
sistemes híbrids (que permetin treballar tant amb disc mecànic con amb emmagatzematge
flash alhora).
El sistema ha de tenir integrat un sistema de monitoratge actiu que realitzi la trucada a casa
(Call-Home) en cas d'incidència.
El sistema ha de xifrar les dades que es guarden a la cabina (Data encryption at rest). La
configuració presentada ja inclourà aquest xifrat pel total de TBs.
En cas d’una ampliació de capacitat, ha de permetre que de manera dinàmica s’ampliïn la
capacitat disponible, amb distribució automàtica de les dades sobre l'espai afegit. És a dir,
que el nou espai afegit es vegi directament com més espai disponible, de forma que pugui
ser utilitzat per ampliar les LUN existents.
Haurà de disposar de gestió de la qualitat del servei (QoS) per tal d’evitar els possibles
efectes de veïns sorollosos a la infraestructura. Per tal de disposar d’una administració
senzilla, aquest servei de QoS ha de ser capaç de limitar el rendiment d’un o varis volums
de forma individualitzada.
Ha de suportar la generació de còpies basades en punters (snaps) de LUN, mitjançant
tecnologia “Redirect-on-write” per tal de minimitzar els impactes al rendiment dels volums
productius.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ha de permetre crear grups de consistència entre LUN, és a dir, si un sistema treballa amb
varies LUN, el sistema ha de poder prendre una instantània (snapshot) de totes les LUN a
l’hora per tal de garantir la consistència de les dades del sistema.
Paperera de reciclatge de LUN i snapshots esborrats. Qualsevol LUN o snapshot esborrat
ha d’estar disponible per la seva recuperació durant 24 hores com a mesura de protecció
davant errors involuntaris.
Ha de suportar les càrregues de treball de l'entorn de virtualització i de l’entorn de computació (OLTP), de manera simultània.
La capacitat garantida ha de ser de 250TB efectius. Pel càlcul de la capacitat garantida
s’acceptarà la utilització de les tècniques de deduplicació i compressió, però no s’acceptarà
la inclusió de snaps, clons, o thin provisioning. Un cop la totalitat de les dades hagin estat
migrades, després d’aplicar la compressió i deduplicació, es mesurarà la mida de les dades
(espai ocupat físic), per la seva validació. Comprovarem que es compleixi el rati de compressió i deduplicació garantit pel fabricant. En cas d’incompliment, el proveïdor aprovisionarà l’espai i infraestructures necessàries per obtenir l’espai útil demanat, sense cap càrrec
per a Hospital Clínic. Aquestes possibles ampliacions no poden fer minvar en cap cas les
condicions de rendiment requerides.
La solució proposada ha de garantir un rendiment mínim de 225.000 IOPS, amb peticions
de 32K de mida, i un patró d’accés 100% aleatori, mantenint-se la latència per sota d’1ms.
Aquest rendiment es demana en la pitjor situació de la cabina, és a dir, amb la compressió
inline, la deduplicació inline i el xifrat activats, treballant amb una sola controladora i sense
cache.
En cas de no poder demostrar la garantia de les IOPS i latència en les condicions de contingència anteriorment esmentades, es considerarà correcte poder demostrar una latència
inferior a 1ms amb una càrrega de 675.000 IOPS, amb un tamany de bloc de 32KB i un patró d’access 100% aleatori.
El sistema ha de garantir el mateix rendiment sigui quina sigui la seva ocupació respecte
del total d’emmagatzematge. És a dir, el sistema ha de permetre l’ús del 99,9% de l’espai
útil demanat, sense que això pugui afectar al rendiment, tenint en compte les condicions de
funcionament requerides. Si cal aprovisionar més espai per garantir els rendiments
sol·licitats amb els 250TB garantits de dades sol·licitades, llavors cal explicar-ho a l’annex
de compliment de requeriments.
Tots els elements que formen la solució estaran redundats. Es requereix tolerància mínima
N+1. A excepció del sistema d’emmagatzematge, que ha de poder perdre 2 unitats
d’emmagatzematge alhora, sense que això suposi la pèrdua de dades: tolerància mínima
N+2 (doble paritat equivalent a RAID6 amb tecnologia de disc rotacional HDD).
En cas de pèrdua d’1 unitat flash o 2 unitats flash, el sistema ha de ser capaç de reconstruir
la doble paritat de forma automàtica i sense la necessitat de la substitució de les unitats
avariades i sense necessitat de disposar d’unitats de spare instal·lades.
També ha de poder perdre fins a un 40% d’unitats, no alhora, sense que això suposi la
pèrdua de dades o de servei. Això últim sempre que el sistema tingui una ocupació per sota
del 50%.
El sistema d’emmagatzematge haurà de disposar del sistema actiu-actiu natiu de les cabines, de manera que la configuració sigui síncrona, sense hardware o software addicional al
que porten les pròpies controladores. L’objetiu és que en cas de manteniment, fallida, o
qualsevol altra situació sigui totalment transparent pels hosts que utilitzen les cabines i que

6

-

-

-

-

-

-

-
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per tant el servei continuï sense cap tipus de tall o afectació sense la necessitat de desplegar ni passarel·les ni commutadors entremig.
El sistema d’emmagatzematge ha de presentar-se com una única entitat lògica, independent del nombre de cabines, safates i controladores.
El sistema d’emmagatzematge presentarà les LUNs amb el mateix ID i Serial Number en
lectura i escriptura simultàniament a totes les controladores de les dues cabines. Per tant, a
nivell de host, tots els camins cap a totes dues cabines hauran de veure’s com actius i en
entrada/sortida per escriure a la LUN replicada.
Per minimitzar el tràfic entre CPDs, el sistema d’emmagatzematge permetrà establir camins
actius prioritaris i camins actius no prioritaris però tots els camins seguiran sent vistos com
a camins actius des dels hosts.
Les solucions d’emmagatzematge proposades han de ser totes del mateix fabricant i família de producte.
No seran admeses solucions basades en servidors i sistemes operatius de propòsit general.
El sistema replicat ha de proporcionar un RPO=0 (Objectiu del Punt de Recuperació) i un
RTO=0 (Objectiu del Temps de Recuperació).
Ha d’incorporar un sistema d’arbitratge de l’entorn actiu-actiu extern, instal·lable en un tercer domini de fallida, independent dels dos CPDs actius i fora de les instal·lacions del campus de Hospital Clínic. Tots els costos derivats de l’allotjament, instal·lació i manteniment
del sistema d’arbitratge, així com del 3r site durant els 5 anys del present subministrament,
han d’estar inclosos en el cost de l’oferta (costos d’hospedatge del sistema d’arbitratge).
Aquest sistema ha de ser part de la solució del mateix fabricant d’emmagatzamament per
garantir la disponibilitat completa de l’entorn extrem-extrem.
A més, el sistema d’arbitratge ha de ser un element passiu de l’arquitectura. És a dir, només ha de ser requerit per resoldre les situacions de “Split brain” del clúster de sistemes
d’emmagatzematge. Les cabines han de seguir funcionant correctament si es perd connectivitat amb el sistema d’arbitratge, però hi ha connectivitat entre ambdues cabines.
L’adjudicatari també serà l’encarregat de mantenir-lo, actualitzar-lo i monitoritzar-lo durant
el cicle de vida del contracte.
L’adjudicatari haurà de garantir un mínim de 99,9% de disponibilitat pel servei d’arbitratge
de l’actiu-actiu de cabines i explicar com es garantirà aquesta disponibilitat. Queda exclòs
d’aquesta disponibilitat la part de responsabilitat de Hospital Clínic, com ara la xarxa interna
per accedir a aquest recurs.
Les operacions de “failover” i “failback” del sistema actiu-actiu de cabines ha de ser automàtic per tal de reduir els temps de resposta necessaris en cas de “disaster recovery”.
Durant el process de “failover”, és a dir, quan tan sols una de les dues cabines sigui activa,
ja sigui per situació de “split brain” o caiguda de l’altre cabina, el sistema haurà
d’implementar de forma automàtica sense intervenció manual, sistemes de protecció de les
dades que no poden ser replicades en aquell moment.
El procés de “failback” o tornada a la normalitat, a part de ser automàtic, cal que sigui en
mode asíncron per evitar impactes addicionals a la producció. Cal que torni al mode síncron actiu-actiu, de forma automàtica, quan ja s’hagin replicat les dades pendents.
Temps d’aturada d’un dels sistemes il·limitat. Si aturem un dels sistemes que formen el
clúster, el sistema de replicació serà capaç de resincronitzar les dades des del punt on

7

-

-

-

-

-

-

s’havia aturat la sincronització, sense requerir una resincronització total, independentment
del temps que duri aquesta aturada.
Ha de permetre escollir quines dades s’inclouen dintre de l’actiu-actiu. Encara que inicialment es plantegi una replicació de totes les dades, és possible que en un futur es plantegin
alguns serveis que només siguin locals, per tant, la solució ha de permetre una asimetria
en el nombre de TBs en cada CPD, sense que això suposi un extra de complexitat en
l’administració del sistema actiu-actiu.
La solució haurà de tenir protecció lògica i física davant possibles fallides de subministrament elèctric fins a consolidar totes les dades pendents de gravar.
Cada element de la solució comptarà amb protecció addicional, tant física com lògica, garantint el servei i el rendiment davant la fallada d'un dels elements diferenciats de la solució
(discs, controladora, ventiladors, fonts, memòria, etc... ). És a dir, les IOPs, la latència i
l’ample de banda s’ha de mantenir i garantir en cas de fallida d’algun o diversos components.
Totes les funcionalitats del sistema hauran de poder ser gestionades des d'una única eina,
basada en entorn WEB (HTML 5).
Integració amb VMware. La solució proposada ha d’estar certificada per VMware.
Integració amb software de backup netbackup.
El creixement mitjançant ampliacions d’emmagatzemament ha de garantir la no interrupció
en el servei ni afectació al rendiment.
Ha de permetre la substitució de les unitats d’emmagatzematge instal·lades al sistema per
unes de noves de més capacitat, sense interrupció del servei ni cap operació extra de moviment de dades a la cabina. En el moment que totes les unitats s’hagin canviat, el sistema
ha de poder aprofitar l’increment de capacitat d’aquestes unitats sense requerir reconfiguració.
El sistema subministrat ha de suportar nativament l’ampliació de capacitat amb mòduls
NVMe/PCIe per garantir la protecció de la inversió.
Es demana una solució all-flash nativa (SSD i/o NVMe). Entenent que els sistemes de protecció de paritat a nivell de disc tipus RAID estan dissenyats per al disc rotacional, no seran
admeses solucions que basin la seva protecció de paritat mitjançant agrupacions RAID-n
pensades per tecnologia HDD.
Alta Disponibilitat local de la cabina amb 99,9999% de “Up Time” certificat pel fabricant.
El sistema ha de suportar la creació de VLANs i tagging per al servei de bloc per iSCSI.
El sistema ha d’incorporar, com a mínim, la següent connectivitat:
• FC: 8 ports FC 16/8/4, i ser compatible amb FC 32
• iSCSI: 4 ports iSCSI 10GbE òptic
• Gestió: 4 ports de gestió 1GbE
• Replicació: 4 ports dedicats a replicació, la qual es farà per protocol IP.
El sistema ha de permetre la connexió directa de host amb redundància, sense necessitat
d’electrònica SAN, ja sigui per FC o iSCSI.
El sistema ha ser compatible NVMe over fabrics actualment, per tal de poder-ne fer ús
d’aquest protocol a futur en cas de que així es requereixi.
El sistema ha de ser compatible amb drives SSD i NVMe de forma simultània.
El sistema ha de poder escalar un 100%, és a dir, s’ha de poder doblar la seva capacitat
neta.
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L’empremta en Rack de cada cabina ha de ser inferior a 6Us de rack contant amb ampliacions futures.

2.1.3 Requisits

llicenciament

del

sistema

d’emmagatzematge
Es requereixen les següents característiques mínimes :
- La plataforma inclourà un sol paquet de llicències bàsiques que permetran utilitzar totes les
característiques de la màquina sense necessitat d'adquirir llicències addicionals i cobrint tota la
capacitat configurada a la màquina i possibles ampliacions (rèplica, compressió, encriptació,
deduplicació, snapshots, QoS, etc.).
- La plataforma inclourà tot el llicenciament necessari pel seu funcionament actual i futur; així
com el llicenciament necessari per l’actiu-actiu de cabines per tal d’implementar un clúster amb
RTO=0 i RPO=0, i el llicenciament necessari en cas d’incloure futurs sistemes
d’emmagatzemament de tercers.
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3 Instal·lació i configuració dels equips.
Els servidors s’instal·laran IN SITU a les dependències de l’HCB en el format claus en mà.

Aquesta instal·lació inclou :
- Instal·lació física de tot el hardware als dos CPD’s.
- Instal·lació de tot el software relacionat amb el correcte funcionament de les cabines.
- Prova pilot de la migració de les dades de les antigues cabines al nou sistema.
- Pla de migració, definint les eines que s’utilitzaran així com l’estratègia.
- Migració de tots els servidors virtuals creats a VMWare al nou entorn, així com les estacions
virtuals d’usuari (VDI).
- Aplicació dels “best practices” tenint en compte la infraestructura associada a la cabina: tunning de la cabina en funció dels switchos de FC i la distància entre CPDs, ajustos específics
per sistemes operatius, etc.
- Formació de les eines del sistema als tècnics del departament de sistemes.

Es requereix que les instal·lacions les realitzi directament el fabricant o un partner certificat en
la tecnologia proposada, en un temps màxim d’un mes.

La migració dels servidors la realitzarà l’adjudicatari, un cop finalitzada la instal·lació anterior i
en un temps màxim de dos mesos.

Les migracions no hauran de tenir afectació en el funcionament dels centres de l’HCB, així que
s’han de preveure treballs fora de l’horari laboral. L'esmentada migració es realitzarà amb la
mínima afectació a la producció hospitalària diària.

La instal·lació i disponibilitat per a l'ús s'entendrà finalitzada quan el responsable del contracte
constati que l'entorn físic i lògic instal·lat reuneix les característiques tècniques i funcionals requerides i es verifiqui que s'ajusta a l'establert al present plec.

Els licitadors hauran de presentar una memòria tècnica descriptiva (màxim 25 pàgines) on detallin com es durà a terme el procediment d’instal·lació i configuració dels equips, els procediments de prova i posada en marxa dels mateixos, així com la proposta de Planning.
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En aquesta memòria tècnica també s’haurà de detallar i especificar el compliment dels requeriments mínims i s’han d’exposar tots els aspectes que proposin com a puntuables per l’HCB.

4 Garantia i suport tècnic.
Atesa la naturalesa del contracte, el període de garantia, certificada pel fabricant, haurà de ser
obligatòriament per tota la durada del contracte (5 anys), incloent hardware i software, i començarà a comptar a partir de la data de la certificació de la posada en marxa de tots els sistemes
inclosos en la licitació.

El suport tècnic durant el període de garantia ha de cobrir els 365 dies de l’any i els 7 dies de la
setmana durant les 24 hores. El SLA de reposició de peces en cas d’avaries serà de 4 hores. El
temps de resposta en averies de criticitat alta es demana que sigui de màxim 15 minuts. I en
casos d’afectació a producció la dedicació del personal de suport del fabricant ha de ser en
dedicació contínua i dedicada.

Les actualitzacions del software del sistema hauran de ser a càrrec del fabricant, durant tota la
durada del contracte de manteniment. Aquestes actualitzacions haurà de realitzar-les el fabricant directament, i sense cap límit de vegades a l’any, tant si les recomana el propi fabricant,
com si les requereix el personal de Hospital Clínic.

El suport tècnic de la garantia l’ha d’oferir directament el fabricant amb personal certificat tant
de hardware com de software i ha de comptar amb una delegació i tècnics dins l’estat espanyol, per tal de garantir la màxima rapidesa en la resolució de les incidències que puguin sorgir,
doncs es tracta d’un sistema crític pel funcionament diari de l’activitat assistencial i de tots els
professionals de l’HCB.

La garantia ha d’incloure la mà d’obra, peces, dietes i desplaçaments.

La reposició dels discs d’estat sòlid ha d’estar inclosa durant tota la durada del contracte, tant si
es produeix una fallida del disc, com si arriba al final de la seva vida útil.

5 Termini de lliurament.
L’adjudicatari ha de presentar una declaració responsable certificant que lliurarà els equips a
l’HCB en un període màxim de 4 setmanes a partir de la data de formalització del contracte i a
partir d’aquest període començarà la configuració, posada en marxa, proves i formació.
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6 Seguretat i confidencialitat.
Tots els documents i resultats dels treballs realitzats seran propietat de l’HCB. El Proveïdor
podrà fer ús dels mateixos, com a referència, sempre que compti amb l’autorització expressa
per escrit de l’HCB.
Els treballs objecte del contracte, es podran fer en els locals de l’HCB, pel que l’HCB proporcionarà als empleats del proveïdor degudament identificats per això, l’accés als locals així com,
en el seu cas, a aquells equips que, estant en aquells locals, tinguin instal·lat el software o continguin informació a la que fos imprescindible accedir per la correcta execució dels treballs, tot
això amb el degut coneixement i autorització de l’HCB.
Qualsevol element de l’equipament o infraestructura, propietat del proveïdor, que s’hagi
d’instal·lar o hagi de ser utilitzat en les dependències de l’HCB, haurà de seguir els procediments de l’HCB.
El proveïdor serà responsable de la conservació i el bon ús de tota la infraestructura de l’HCB, i
haurà de reparar o substituir els desperfectes ocasionats, deguts al mal ús o negligència, així
com per qualsevol incompliment de les normes, pràctiques i procediments establerts per l’HCB
a aquest respecte.
El proveïdor haurà de proporcionar la informació detallada i adaptada a l’objecte del contracte,
relativa als requeriments de Seguretat i confidencialitat que es detallen a continuació.

Normativa de Seguretat.
L’HCB disposa d’una Normativa de Seguretat dels Sistemes d’Informació que regula les mesures a adoptar en el tractament de la informació i els sistemes d’informació que els suporten.
Aquestes normes són d’obligat compliment per tots els accessos que es realitzin:
•

El prestador del servei formalitzarà per contracte o acord escrit amb l’HCB el compromís
sobre la confidencialitat i integritat de les dades i recursos que es maneguin en la prestació
del servei o posi l’HCB a disposició del mateix. Així mateix es comprometrà a mantenir la
documentació o una còpia periòdica a les instal·lacions de l’HCB i a tornar tota la informació i recursos que l’HCB hagi facilitat o s’hagin generat durant la prestació del servei en cas
d’acabament del mateix.

•

El prestador del servei formarà i conscienciarà en les bones pràctiques de seguretat i cauteles a tenir en compte. Per això recollirà per escrit, del seu personal els següents compromisos, entre altres, independentment de que ho hagi recollit per contracte laboral:
o

Salvaguardar les contrasenyes d’accés.

o

Guardar el secret professional en relació a les activitats desenvolupades.

o

Protegir la informació que manega i complir les polítiques i normes establertes per
l’organització.
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o

No realitzarà activitats que puguin ser considerades il·legals o que infringeixin els drets
de l’empresa o de tercers.

•

Addicionalment, el prestador del servei implementarà les mesures de seguretat que
s’exposen en el punt 6.2 Confidencialitat i Mesures de Seguretat de cara a l’acompliment
d’activitats des de les instal·lacions d’aquest i complirà les normatives i procediments que
l’HCB estableixi en aquest tipus d’activitats.

•

Són d’obligat compliment, sota penalitat de rescissió del contracte per part de l’HCB, les
directrius de seguretat marcades per la utilització dels Sistemes d’Informació, que es defineixen en els següents punts, reservant-se, si cal, la capacitat d’iniciar accions legals davant l’incompliment de les mateixes pels perjudicis que se’n poguessin derivar.

•

Es requereix que el prestador del servei es trobi en possessió de certificació en la norma
ISO 27001:2013.

6.1 Seguretat en els accessos físics.
S’haurà de realitzar un control d’accés físic a les instal·lacions a on es troben els servidors des
dels que es pot accedir als sistemes de l’HCB. Existirà control d’accés físic, com en l’accés a
les sales a on s’ubiquen els servidors.

6.2 Confidencialitat i mesures de seguretat.
No es podrà transferir cap informació sobre els treballs a recursos o entitats no explícitament
esmentades en aquest plec, sense el consentiment previ per escrit de l’HCB. La vulneració
d'aquesta clàusula suposarà la immediata rescissió del contracte.
S'entendrà per Informació Confidencial la informació facilitada per l’HCB al receptor adjudicatari, tota aquella que:
1. Estigui marcada com a informació confidencial.
2. Amb excepció del que explícitament estipulat per les parts d'una altra manera, el proveïdor
adjudicatari considerarà, en tot cas, Informació Confidencial, a més de tota la informació marcada com a confidencial per qualsevol membre de l’HCB, la informació dels seus espònsors /
clients i de comptes dels mateixos, empleats, informació relativa a plans de negoci de l’HCB,
informació relativa a activitats administratives o econòmiques, sempre que:
(I) L’HCB tracti com a confidencial aquesta informació, i / o (II) pugui raonablement considerar
com a confidencial aquesta informació basant-se en la naturalesa de la mateixa.
El proveïdor adjudicatari estarà obligat a emprar la mateixa cura i discreció per evitar la revelació, publicació o difusió de la Informació Confidencial de l’HCB que la que usaria amb la seva
pròpia informació de la qual no desitgés la seva revelació, publicació o difusió.
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De conformitat amb la normativa de protecció de dades, Reglament General de Protecció de
Dades (RGPD) - (UE) 2016/679, només pot autoritzar l'accés a la informació personal continguda en els fitxers i bases de dades de l’HCB, en cas de ser necessari per al desenvolupament
de les tasques assignades al lloc de treball.
El proveïdor adjudicatari mitjançant la signatura del contracte amb l’HCB autoritza l'accés a
aquesta informació al seu personal per al desenvolupament de les tasques que els hagi delegat, i assumeix la responsabilitat davant l’HCB d'aquesta autorització en cas que el seu personal faci un ús indegut de la mateixa.

6.2.1 Utilització dels Sistemes d’Informació.
•

Les aplicacions o eines ofimàtiques utilitzades per l’acompliment de la prestació del servei,
només s’utilitzaran per acomplir la funció assignada. En cap cas es destinaran per assumptes personals o finalitats no relacionades amb els serveis prestats a l’HCB.

•

Els usuaris/contrasenyes facilitades per l’HCB son individualitzades, pel que s’hauran de
protegir i mai es podran compartir.

6.2.2 Utilització de la informació – dades.
•

Tota la informació facilitada per l’HCB, derivada de la realització del treball realitzat, així
com la utilitzada per poder realitzar aquest treball, és titularitat de l’HCB i està classificada
com a Confidencial. Està estrictament prohibit la seva utilització amb finalitats diferents no
relacionades directament amb la finalitat de la prestació del servei.

•

No està permès copiar dades de clients, proveïdors, etc. en suports informàtics (DVD’s,
discs o memòries USB, CD-ROM, etc.) sense el consentiment previ i exprés de l’HCB.

•

Els suports d’emmagatzematge externs (cintes de seguretat, DVD’s, discs o memòries
USB, CD’s, etc.) que continguin informació propietat de l’HCB o relacionada amb el servei,
han de guardar-se sota clau o en zones controlades.

•

Els suports de emmagatzematge externs (cintes de seguretat, DVD’s, discs o memòries
USB , CD’s, etc.) anomenats en el paràgraf anterior, que deixin de ser operatius han de ser
destruïts per mecanismes controlats, que garanteixin la eliminació de la informació emmagatzemada en els mateixos.

•

La informació que s’hagi classificat com Reservada o Restringida i que es distribueixi per
mitjà de l’enviament de suports d’emmagatzematge externs (cintes de seguretat, DVD’s,
discs o memòries USB , CD’s, etc.), així com la seva transmissió per xarxes públiques,
haurà d’estar xifrada.

•

Els documents impresos, impressions de pantalla, etc. que continguin dades de caràcter
personal (nom, adreces, telèfons, NIF) de clients, proveïdors, etc., han des ser destruïts físicament i sense que hi hagi possibilitat de reconstrucció, un cop hagin complert la finalitat
per la que van ser creats. Està prohibida la seva sortida per qualsevol mitjà físic o electrònic fora de les dependències de l’HCB, sense el consentiment previ i exprés d’aquest últim.
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ANNEX 2

Per cada punt, indicar si es compleixen i afegir la referència a la documentació oficial on-line o
certificat del producte per tal de poder comprovar-ho.
Per tal de poder fer la comprovació caldrà aportar els següents elements:
- Indicar el document i la pàgina exacte on comprovar aquesta informació per cada punt
mitjançant link públic o document oficial annex a la resposta.
- El certificat oficial del fabricant on es confirmi que es compleix cada un dels punts descrits a
l'apartat de requeriments.

1
2
3
4

5

6
7
8

Requisits tècnics imprescindibles
Característica
Compleix? Sí/No
El sistema d'emmagatzematge serà de tipus bloc, i haurà de poder presentar volums per FC i iSCSI
simultàniament
El sistema d'emmagatzematge ha de ser All-Flash natiu, dissenyat inicialment i especificament per
ser utilitzat única i exclusivament amb emmagatzematge flash, no s'acceptaran sistemes híbrids
(que permetin treballar tant amb disc mecànic com amb emmagatzematge flash alhora)
El sistema ha de tenir integrat un sistema de monitoratge actiu que realitzi la trucada a casa (CallHome) en cas d'incidència
El sistema ha de xifrar les dades que es guarden a la cabina (Data encryption at rest). La
configuració presentada ja inclourà aquest xifrat pel total de TBs
En cas d’una ampliació de capacitat, ha de permetre que de manera dinàmica s’ampliïn la
capacitat disponible, amb distribució automàtica de les dades sobre l'espai afegit. Es a dir, que el
nou espai afegit es vegi directament com més espai disponible, de forma que pugui ser utilitzat
per ampliar les LUN existents
Haurà de disposar de gestió de la qualitat del servei (QoS) per tal d’evitar els possibles efectes de
veïns sorollosos a la infraestructura. Per tal de disposar d’una administració senzilla, aquest servei
de QoS ha de ser capaç de limitar el rendiment d’un o varis volums de forma individualitzada
Ha de suportar la generació de còpies basades en punters (snaps) de LUN, mitjançant tecnologia
“Redirect-on-write” per tal de minimitzar els impactes al rendiment dels volums productius
Ha de permetre crear grups de consistència entre LUN, és a dir, si un sistema treballa amb varies
LUN, el sistema ha de poder prendre una instantània (snapshot) de totes les LUN a l’hora per tal
de garantir la consistència de les dades del sistema

Link a documentació oficial
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Paperera de reciclatge de LUN i snapshots esborrats. Qualsevol LUN o snapshot esborrat ha
d’estar disponible per la seva recuperació durant 24 hores com a mesura de protecció davant
errors involuntaris
Ha de suportar les càrregues de treball de l'entorn de computació (OLTP) i de l'entorn de
virtualització, de manera simultània
La capacitat garantida ha de ser de 250TB efectius. Pel càlcul de la capacitat garantida s’acceptarà
la utilització de les tècniques de deduplicació i compressió, però no s’acceptarà la inclusió de
snaps, clons, o thin provisioning. Un cop la totalitat de les dades hagin estat migrades, desprès
d’aplicar la compressió i deduplicació, es mesurarà la mida de les dades (espai ocupat físic), per la
seva validació. Comprovarem que es compleixi el rati de compressió i deduplicació garantit pel
fabricant. En cas d’incompliment, el proveïdor aprovisionarà l’espai i infraestructures necessàries
per obtenir l’espai útil demanat, sense cap càrrec per a Hospital Clinic. Aquestes possibles
ampliacions no poden fer minvar en cap cas les condicions de rendiment requerides
La solució proposada ha de garantir un rendiment mínim de 225.000 IOPS, amb peticions de 32K
de mida, i un patró d’accés 100% aleatori, mantenint-se la latència per sota d’1ms. Aquest
rendiment es demana en la pitjor situació de la cabina, es a dir, amb la compressió inline, la
deduplicació inline i el xifrat activats, treballant amb una sola controladora i sense cache.
En cas de no poder demostrar la garantia de les IOPS i latència en les condicions de contingència
anteriorment esmentades, es considerarà correcte poder demostrar una latència inferior a 1mS
amb una càrrega de 675.000 IOPS, amb un tamany de bloc de 32KB i un patró d’access 100%
El sistema ha de garantir el mateix rendiment sigui quina sigui la seva ocupació respecte del total
d’emmagatzematge. És a dir, el sistema ha de permetre l’ús del 99,9% de l’espai útil demanat,
sense que això pugui afectar al rendiment, tenint en compte les condicions de funcionament
requerides. Si cal aprovisionar més espai per garantir els rendiments sol·licitats amb els 250TB
garantits de dades sol·licitades, llavors cal explicar-ho a l’annex de compliment de requeriments
Tots els elements que formen la solució estaran redundats. Es requereix tolerància mínima N+1. A
excepció del sistema d'emmagatzematge, que ha de poder perdre 2 unitats d’emmagatzematge
alhora, sense que això suposi la pèrdua de dades: tolerància mínima N+2 (doble paritat equivalent
a RAID6 amb tecnologia de disc rotacional HDD)
En cas de perduda d’1 unitat flash o 2 unitats flash, el sistema ha de ser capaç de reconstruir la
doble paritat de forma automàtica i sense la necessitat de la substitució de les unitats avariades i
sense necessitat de disposar d’unitats de spare instal·lades
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També ha de poder perdre fins a un 40% d’unitats, no a l’hora, sense que això suposi la pèrdua de
dades o de servei. Això últim sempre que el sistema tingui una ocupació per sota del 50%
El sistema d’emmagatzemat-ge haurà de disposar del sistema actiu-actiu natiu de les cabines, de
manera que la configuració sigui síncrona, sense hardware o software addicional al que porten les
pròpies controladores. L’objetiu és que en cas de manteniment, fallida, o qualsevol altra situació
sigui totalment transparent pels hosts que utilitzen les cabines i que per tant el servei continuï
sense cap tipus de tall o afectació sense la necessitat de desplegar ni passarel·les ni commutadors
entremig
El sistema d’emmagatzemantge ha de presentar-se como a una única entitat lògica, independent
del nombre de cabines, safates i controladores
El sistema d’emmagatzemantge presentarà les LUNs amb el mateix ID i Serial Number en lectura i
escriptura simultàniament a totes les controladores de les dues cabines. Per tant a nivel de host
tots els camins cap a totes dues cabines hauran de veure’s com actius i en entrada/sortida per
escriure a la LUN replicada
Per minimitzar el tràfic entre CPDs, el sistema d’emmagatzematge permetrà establir camins actius
prioritaris i camins actius no prioritaris, però tots els camins seguiran sent vistos com a camins
actius des dels hosts
Les solucions d’emmagatzematge proposades han de ser totes del mateix fabricant i família de
producte
No seran admeses solucions basades en servidors i sistemes operatius de propòsit general
El sistema replicat ha de proporcionar un RPO=0 (Objectiu del Punt de Recuperació) i un RTO=0
(Objectiu del Temps de Recuperació)
Ha d’incorporar un sistema d’arbitratge de l’entorn actiu-actiu extern, instal·lable en un tercer
domini de fallida, independent dels dos CPDs actius i que podria estar fora de les instal·lacions del
campus de l'Hospital Clinic. Tots els costos derivats del allotjament, instal·lació i manteniment del
sistema d’arbitratge, així com del 3er site si està fora del campus de l'Hospital Clínic durant els 5
anys del present subministrament, han d’estar inclosos en el cost de l’oferta (costos d’hospedatge
del sistema d’arbitratge). Aquest sistema ha de ser part de la solució del mateix fabricant
d’emmagatzamament per garantir la disponibilitat completa del entorn extrem-extrem
A més, el sistema d’arbitratge ha de ser un element passiu de l’arquitectura. És a dir, només ha de
ser requerit per resoldre les situacions de "Split brain" del clúster de sistemes
d’emmagatzematge. Les cabines han de seguir funcionant correctament si es perd connectivitat
amb el sistema d’arbitratge, però hi ha connectivitat entre ambdues cabines
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L’adjudicatari també serà l’encarregat de mantenir-lo, actualitzar-lo i monitoritzar-lo durant el
cicle de vida del contracte
L’adjudicatari haurà de garantir un mínim de 99,9% de disponibilitat pel servei d’arbitratge de
l’actiu-actiu de cabines i explicar com es garanteix aquesta disponibilitat. Queda exclòs d’aquesta
disponibilitat la part de responsabilitat de Hospital Clinic, com ara la xarxa interna per accedir a
aquest recurs
Les operacions de failover i failback des sistema actiu-actiu de cabines ha de ser automàtic per tal
de reduir els temps de resposta necessaris en cas de disaster recovery
Durant el process de failover, es a dir quan tan sols una de les dues cabines sigui activa ja sigui per
situació d’split brain o caiguda de l’altre cabina, el sistema ha d’implementar de forma automàtica
sense intervenció manual sistemes de protecció de les dades que no poden ser replicades en
aquell moment
El process de “failback” o tornada a la normalitat, a part de ser automàtic, cal que sigui en mode
asíncron per evitar impactes addicionals a la producció. I cal que torni al mode sín-cron actiuactiu, de forma automàtica, quan ja s’hagin replicat les dades pendents
Temps d’aturada d’un dels sistemes il·limitat. Si parem un dels sistemes que formen el clúster, el
sistema de replicació serà capaç de resincronitzar les dades des del punt on s’havia aturat la
sincronització, sense requerir una resincronització total, independentment del temps que duri
aquesta aturada
Ha de permetre escollir quines dades s’inclouen dintre de l’actiu-actiu. Encara que inicial-ment es
plantegi una replicació de totes les dades, és possible que en un futur es plante-gin alguns serveis
que només siguin locals, per tant, la solució ha de permetre una asime-tria en el nombre de TBs
en cada CPD, sense que això suposi un extra de complexitat en l’administració del sistema actiuLa solució haurà de tenir protecció lògica i física davant possibles fallides de subministrament
elèctric fins a consolidar totes les dades pendents de gravar
Cada element de la solució comptarà amb protecció addicional, tant física com lògica, garantint el
servei i el rendiment davant la fallada d'un dels elements diferenciats de la solució (discs,
controladora, ventiladors, fonts, memòria, etc... ). És a dir, les IOPs, la latència i l’ample de banda
s’ha de mantenir i garantir en cas de fallida d’algun o diversos components
Totes les funcionalitats del sistema hauran de poder ser gestionades des d'una única eina, basada
en entorn WEB (HTML 5)
Integració amb VMware. La solució proposada ha d’estar certificada per VMware.
Integració amb software de backup netbackup
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El creixement mitjançant ampliacions d’emmagatzemament ha de garantir la no interrupció en el
servei ni afectació al rendiment
Ha de permetre la substitució de les unitat d’emmagatzematge instal·lades al sistema per unes de
noves de més capacitat, sense interrupció de servei ni cap operació extra de moviment de dades a
la cabina. En el moment que totes les unitats s’hagin canviat, el sistema ha de poder aprofitar
l’increment de capacitat d’aquestes unitats sense requerir reconfiguració
El sistema subministrat ha de suportar nativament l'ampliació de capacitat amb mòduls
NVMe/PCIe per garantir la protecció de la inversió
Es demana una solució all-flash nativa (SSD i/o NVMe). Entenent que els sistemes de protecció de
paritat a nivell de disc tipus RAID estàn dissenyats per al disc rotacional, no seran admeses
solucions que basin la seva protecció de paritat mitjançant agrupacions RAID-n pensades per
tecnologia HDD
Alta Disponibilitat local de la cabina amb 99,9999% de “Up Time” certificat pel fabricant
El sistema ha de suportar la creació de VLANs i tagging per al servei de bloc per iSCSI
El sistema ha d’incorporar, com a mínim, la següent connectivitat:
•FC: 8 ports FC 16/8/4, i ser compatible amb FC 32
•iSCSI: 4 ports iSCSI 10GbE òptic
•Gestió: 4 ports de gestió 1GbE
•Replicació: 4 ports dedicats a replicació, la qual es farà per protocol IP
El sistema ha de permetre la connexió directa de host amb redundància, sense necessitat
d’electrònica SAN, ja sigui per FC o iSCSI
El sistema ha ser compatible NVMe over fabrics actualment, per tal de poder-ne fer ús d’aquest
protocol a futur en cas de que així es requereixi
El sistema ha de ser compatible amb drives SSD i NVMe de forma simultània
El sistema ha de poder escalar un 100%, és a dir, s’ha de poder doblar la seva capacitat neta
L'empremta en Rack de cada cabina ha de ser inferior a 6Us de rack contant amb ampliacions
futures

