PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A “L´ADQUISICIÓ EN
MODALITAT DE RENTING DE UN SISTEMA D´HIPERCONVERGENCIA
PER A L’INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA”

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte es el subministrament d’un entorn de virtualització, càlcul i
emmagatzement per ser instalꞏlat al rack del IBEC situat al CPD del Parc Científic de
Barcelona, per tal de consolidar la totalitat de les màquines virtuals i emmagatzematge,
en modalitat de renting, necessari per poder cobrir les necessitats de creixement,
rendiment, alta disponibilitat i resposta a contingència i així poder donar un millor servei
amb garantia i rapidesa a tots els usuaris de l´ IBEC
2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNICAS MÍNIMES OBLIGATÒRIES
1. Requerim una plataforma hiperconvergent, de emmagatzemament distribuït,
definida per software que no requereixi de cabines
2. Que tingui un mínim de 3 servidors però que permeti afegir nodes (servidors) al
clúster sense parades de servei a mesura que les necessitats de computació i/o
emmagatzemament creixin
3. Amb una capacitat d´emmagatzemament efectiva útil (sense compressió ni
deduplicació) de com a mínim de 40TB amb una combinació hibrida de discos
SATA i discos SSD
4. Es requereix com a mínim 1 disc SSD per node de 960GB de capacitat
5. Es requereix una quantitat mínima de RAM de 128 Gigabytes per node de tipus
DDR4.
6. Sense punts de fallida únics ni cap element hardware dedicat a garantir la
disponibilitat de les dades, per tant sense controladores RAID de cap tipus
7. Ha de permetre la caiguda d’un dels node sense parada dels serveis
8. La plataforma ha suportar els següents hipervisors: VMware, Hyper-V, Xen
Server i KVM i permetre el canvi entre aquests hipervisor. Es valorarà que
incorpori eines per convertir de forma automàtica i orquestrada un clúster de un
hipervisor a un altre.
9. Es valorarà especialment que la plataforma incorpori un hipervisor sense cost de
llicenciament addicional
10. Que porti integrades eines de monitorització sense consoles ni costos
addicionals
11. Que porti integrades eines de Backup i Disaster Recovery que permetin fer
backups a dintre de la mateixa plataforma i també fer repliques a un altre clúster
de la mateixa plataforma sense costos addicionals, podent creuar aquestes
repliques entre ells sense eines addicionals
12. Ha de poder fer backups i rèpliques cada minut sense eines ni costos addicionals
13. Ha de incorporar connectors Cloud per poder fer Backup a Clouds Públics, com
a mínim a AWS o Azure
14. Ha de incorporar eines de administració i actualització de la plataforma que
permetin fer-les en calent, sense parades de serveis, tant del firmware i sistema
operatiu com del hipervisor
15. La plataforma ha de poder-se ampliar afegint nodes sense parades de servei
però també des ampliar traient nodes sense parada de serveis
16. Ha de poder servir fitxer podent desplegar aquest servei com un servei
clusteritzat de forma nativa. Ha de poder-se ampliar sense parades de serveis
17. Ha de poder servir bloc de forma nativa a serveis fora del clúster

18. La plataforma ha poder deduplicar off-line i on-line, es a dir deduplicar en
memòria abans de emmagatzemar les dades de forma permanent
19. La plataforma ha de poder ser gestionada per codi en la seva totalitat i disposar
de un Rest APIs per operar amb ella i integrar-la amb altres eines de
gestió/monitorització
20. La connectivitat entre els nodes de la plataforma ha de ser exclusivament
ethernet requerint 2 switches amb 24 ports SFP+ a 10GbE cada un amb
capacitat de crear un stack virtual sense tecnologia de hardware específica entre
ells amb una connectivitat de 40GbE
21. Ha de incloure les llicencies necessàries per posar en funcionament la
plataforma i de les eines necessàries de Backup, Monitorització i Actualització
de la plataforma sense costos addicionals
22. La proposta ha de incloure els serveis professionals necessaris per enrackar
l’equipament, instalꞏlar-ho, connectar-ho a la xarxa de IBEC i migrar els serveis
actuals (màquines virtuals i fitxers) a la nova plataforma hiperconvergent
23. Tot l’equipament i software necessari ha de tenir una garantia durant 5 anys
mínim
24. La nova plataforma no ha de ocupa més de 6Us d´espai de rack, incloent els 3
servidors que es demanen i la electrònica de xarxa necessària per connectar-ho
3. INSTALꞏLACIÓ I CONFIGURACIÓ DELS EQUIPS
Els servidors s’instalꞏlaran IN SITU a les dependències de l´IBEC en el format claus en
mà.
Aquesta instalꞏlació inclou :
-

Instalꞏlació física de tot el hardware al CPD situat al Parc Científic de Barcelona.
Instalꞏlació de tot el software relacionat amb el correcte funcionament dels
sistemes.
Prova pilot de la migració de les dades dels antics servidors al nou sistema.
Pla de migració, definint les eines que s’utilitzaran així com l’estratègia.
Migració de tots els servidors virtuals creats en VMWare al nou entorn
Formació de les eines del sistema als tècnics del departament d´IT.

Es requereix que les instalꞏlacions 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 instalꞏlació
anterior i en un temps màxim de dos mesos.
Les migracions no hauran de tenir afectació en el funcionament de l´IBEC, així que s’ha
de preveure treballs fora de l’horari laboral. L'esmentada migració es realitzarà amb la
mínima afectació a l´usuari final.
La instalꞏlació i disponibilitat per a l'ús s'entendrà finalitzada quan el responsable
del contracte constati que l'entorn físic i lògic instalꞏlat 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’instalꞏlació i configuració dels equips,
els procediments de prova i posada en marxa dels mateixos, així com la proposta de
Planning.
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´IBEC.
4. GARANTIA I SUPORT TÈCNIC
El període de garantia, certificada pel fabricant, haurà de ser obligatòriament per tota la
durada del contracte (5 anys), incloent hardware i software del sistema operatiu 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 i amb un temps de resposta de reposició de
peces Next Bussiness Day.
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´IBEC.
La garantia ha d’incloure la mà d’obra, peces, dietes i desplaçaments.
5. TERMINI DE LLIURAMENT
L’adjudicatari ha de presentar una declaració responsable certificant que lliurarà els
equips a l´IBEC 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.
Barcelona, a 10 d’octubre de 2018

Sr. Juli Bafaluy
Responsable dels Sistemes d’Informació i Comunicacions

