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Objecte del contracte

L’objecte d’aquesta contractació consisteix en la realització dels serveis de
manteniment correctiu del programari de gestió del sistema d’informació TARSYS del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya (en endavant, CAC).
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2
2.1

Descripció de la situació actual
Funcionalitat actual

Sistema d’informació TARSYS.
Descripció funcional i/o de negoci
El sistema TARSYS, en funcionament al CAC des de l’any 2001, permet la
gestió dels actius audiovisuals del Consell.
Es composa conceptualment de 3 elements principals:
Capturadores
Són les encarregades de capturar ininterrompudament els canals de TDT i les
emissores de ràdio.
Servidors i base de dades
A partir de les captures realitzades es generen “assets” d’una hora de durada,
que es graven a disc i a cinta. També es generen els storyboards corresponents
a aquests assets.
Addicionalment, s’incorporen al sistema els arxius procedents d’altres sistemes
de gravació externs, com és el cas del Sistema SARC (Supervisió Audiovisual
Remota de Catalunya).
Clients
Els clients TARSYS permeten buscar, editar, catalogar, descarregar, generar
“assets virtuals” (clips a partir dels assets “reals”, per exemple un informatiu o un
programa concret que es compon de parts d’assets reals), etc.
Volums
Actualment es capturen des de TARSYS 24*7 fins a un màxim de 16 canals de
TDT i 16 emissores de ràdio
Les capturadores, per configuració, generen “assets” d’una hora de durada.
Des del sistema SARC es poden capturar 24*7 un màxim de 5 TDTs i 5 ràdios
al mateix temps.
Es disposa d’un robot (IBM TS3200) amb capacitat per a 42 cintes LTO5, amb
una capacitat de 1,5TB sense comprimir, que ens dona una capacitat total de
60TB, equivalent a 275 dies de material.
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Les cintes amb material més antic es troben al magatzem de cintes i qualsevol
petició d’aquest material significa posar la cinta físicament al robot per tal de
poder passar el material al disc.

2.2

Infraestructura tecnològica

El sistema disposa actualment dels següents elements :
• Sistemes de captura
Els sistemes de captura són els encarregats de digitalitzar els senyals de
televisió i ràdio, de vídeo i àudio analògic procedents de receptors de
TDT. Les targetes capturadores instal·lades en aquests equips
codifiquen aquests senyals de vídeo juntament amb dos canals d’àudio.
Les capturadores són autònomes, en el sentit que si falla la comunicació
amb els servidors, continuen gravant en el disc local fins que s’esgoti la
capacitat del disc o es recuperi la connexió.
Tenen instal·lat un programari client de TARSYS per configurar la
captura i també per recuperar sessions de captura amb errors.
Es disposa d’equips de captura HP Proliant ML150 i HP Proliant DL360.
• Sistemes d’indexació
Els sistemes d’indexació codifiquen els vídeos en el format final
d’emmagatzematge, Windows Media amb una resolució 352x288 i
bitrate de 700 Kbps, creant fitxers d’una hora de durada.
Es disposa d’equips amb les següents característiques:
•
HP Proliant ML150
•
Software utilitzat TDCapture i FlowWorker.
•

Servidors i discos del sistema:
Servidor ASTWM2
Servidor SRVTAR01
Es disposa d’una cabina de disc (NetApp 2240) amb una capacitat
dedicada a Tarsys de 7TB. Aquestes 7TB ens donen la possibilitat de
tenir uns 30 dies en cache de disc.
Els servidors fan totes les tasques del sistema : rebre les captures,
gravar a la base de dades, gestió de caché, control del robot de cintes,
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accés dels usuaris, gestió de les tasques que fan els usuaris: petició
d’assets, reproducció, catalogació, edició, descàrrega, etc.
• Servidor Base de Dades Tarsys
El sistema fa servir una base de dades Oracle Enterprise Edition versió
11g. i utilitza una cabina de discos per a la base de dades amb 6 discos
de 300GB SAS.
• Servidors del sistema SARC
Aquest grup de servidors s’encarrega de rebre les gravacions de tdt i
ràdio efectuades des de les estacions remotes ubicades a diferents
punts del territori català. Els servidors SARC - igual que els sistemes
d’indexació - ajusten els vídeos rebuts al format d’emmagatzemament
definitiu (WMV @ 700Kbps amb resolució de 352x288), fent-los
compatibles amb la resta del sistema.
•

1 armari de cintes :
Robot IBM TS3200 de cintes LTO5 (1 capçal LTO4 i 3 capçals LTO5 )
amb capacitat per a 42 cintes.
Les cintes LTO5 tenen una capacitat 1,5 TB.

•

30 estacions client :
HP Compaq 6000 Pro Small Form Factor, processador CORE 2 DUO
E7500, 4 GB de memòria RAM i 320 GB de disc dur.

Aquesta arquitectura ha d’anar evolucionant a mesura que posem en
funcionament algunes actualitzacions del sistema.
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Objectius específics del servei

L’objectiu del contracte és garantir el suport funcional i tècnic necessari per el
manteniment correctiu del programari de gestió del sistema d’informació TARSYS
instal·lat al Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
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Descripció del servei

El servei objecte del plec inclou les activitats de manteniment correctiu del software de
gestió (TARSYS) necessàries per al bon funcionament de les prestacions ja posades
en productiu, inclosa la correcció del codi i/o l’actualització de la configuració existent
d’acord amb les necessitat operatives del sistema.
Cada actualització del
d’intervenció/actuacions.

sistema/software

llicenciat

s’acompanyarà

d’un

pla

L’àmbit del servei comprendrà:
•

Totes les plataformes utilitzades pels servidors del CAC que composen el
sistema TARSYS, donant suport , en el cas de necessitat de manteniment
correctiu, en l’operació i tècnica de sistemes, que inclou el monitoratge i
operació de les consoles de control de servidors i sistemes distribuïts i el
monitoratge del rendiment on-line i la resolució dels problemes inherents al
procés informàtic.

•

Activitats necessàries de gestió i de suport als sistemes d’informació i a les
persones per a la resolució de les incidències operatives:
•

S’inclouen les activitats de suport relacionades amb el sistema d’informació,
les aplicacions informàtiques i les persones interlocutores i/o usuàries dins
del context dels sistemes d’informació objecte del plec.

•

Suport en la gestió i control de la integritat de les bases de dades,
backup/restore i control d’usuaris de les aplicacions.

•

Resolució d’incidències en l’àmbit de les bases de dades.
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Durada del contracte i pròrrogues

La data d’inici del contracte serà des del 1-2-2019 fins el 31-12-2019 amb opció de
pròrroga d’un any.
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6.1

Dimensionament del servei
Horari

L’horari d’atenció requerit és: de 8:00 a 19:00 de dilluns a divendres.

6.2

Acord de Nivell de Servei (ANS) del servei

Els serveis es gestionaran mitjançant acords de nivell de servei, per tal de garantir
que la qualitat del servei lliurat sigui d’acord amb els requeriments marcats.
Servei de manteniment correctiu
S’estableixen els següents terminis màxims per a les activitats relacionades amb el
manteniment correctiu:
•

Incidències de prioritat alta (greus): són aquelles que impedeixen continuar
treballant amb el sistema.
o Temps de Registre d’incidències:
1 hora
o Temps de Diagnòstic d’incidències:
2 hores
o Temps de Resolució d’incidències:
El temps de resposta no
serà superior a 4 hores i la seva resolució ha de prendre el caràcter
d’immediatesa.

•

Incidències de prioritat mitjana: són aquelles que, tot i que suposen
inconvenients importants a l’hora de treballar amb el sistema, no
impedeixen continuar treballant-hi.
o Temps de Registre d’incidències:
o Temps de Diagnòstic d’incidències:
o Temps de Resolució d’incidències:

•

2 hores
1 dia
2 dies

Incidències de prioritat baixa: són aquelles que suposen inconvenients lleus
a l’hora de treballar amb el sistema.
o Temps de Registre d’incidències:
o Temps de Diagnòstic d’incidències:
o Temps de Resolució d’incidències:

2 hores
2 dies
7 dies
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Pressupost i pla de facturació dels serveis

L’ import màxim de la licitació serà de: 51.993,33€, IVA exclòs (62.911,93€ amb IVA).
Aquest import s’imputarà a la partida: D/212000300/1110/0000.
La presentació de factures es realitzarà de forma mensual a mes vençut, pels serveis
executats, inclosos tots els conceptes i l' IVA.
El pagament de les factures es realitzarà mitjançant transferència bancària, un cop
conformades pel cap del Servei de Tecnologia i Sistemes d’Informació del CAC.

10

8
8.1

Condicions d’execució
Condicions específiques d’execució

Les condicions d’execució especifiques que s’estableixen per a l’execució d’aquest
servei són:


El Servei de Tecnologia i Sistemes d’Informació del CAC acordarà amb
l’adjudicatari les actuacions i intervencions necessàries per garantir el correcte
funcionament del sistema d’informació.



Tot el personal que l’adjudicatari contracti per a l’acompliment d’aquesta prestació
de serveis estarà a càrrec de l’adjudicatari.



El CAC efectuarà el seguiment i el control de la prestació dels serveis efectuada
mitjançant els mecanismes i els indicadors que consideri oportuns. A aquests
efectes l’empresa haurà d’aportar la informació d’acord amb les especificacions i
els terminis que acordi el CAC.



L’adjudicatari lliurarà al CAC la informació i documentació escrita necessària per a
la correcta execució del sistema.

8.2

Infraestructura necessària per dur a terme el projecte

L’adjudicatari es compromet a dotar les infraestructures de comunicacions
necessàries per a la prestació del servei sense càrrec per al Consell, seguint les
especificacions corporatives de connectivitat a la xarxa de la Generalitat :
•

Atès que es tracta de connexions puntuals i d’un sol usuari simultani, la connexió
d’empreses externes a la xarxa de la Generalitat per aquest servei ha de ser la
següent : servei VPN d’accés al NIS.

•

L’adjudicatari garantirà que l’accés des de les seves instal·lacions només podrà
ser realitzat pel personal autoritzat.

8.3

Requeriments de seguretat

Confidencialitat i publicitat del servei
L’adjudicatari està obligat a guardar secret respecte les dades o la informació prèvia
que no essent públics o notoris estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.
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Qualsevol comunicat de premsa o d’inserció als mitjans de comunicació que el
proveïdor realitzi referent al servei que presta al CAC l’haurà d’aprovar prèviament el
Consell.
Propietat intel·lectual
Tota la documentació que es generi al llarg del servei és propietat exclusiva del CAC.
El licitador no la podrà fer servir per altres finalitats sense el consentiment exprés del
client.
Seguretat i protecció de dades
En relació amb les dades personals a les quals es tingui accés amb ocasió del
contracte, l’empresa adjudicatària s’obliga al compliment de tot allò que estableix l el
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE, d’ara endavant RGPD, i a tota la normativa vigent en matèria de protecció
de dades sempre que no s’hi oposi.

Compartició de recursos
Per motius de garantir la seguretat, qualsevol intervenció/compartició de recursos
tècnics (infraestructura de maquinari, etc.) utilitzats en el marc de l’execució del
contracte serà prèviament justificada al client amb un informe d’anàlisis de beneficis i
de riscos, que aquest haurà d’aprovar.
Els adjudicataris utilitzaran la xarxa, el maquinari i/o el programari propietat del CAC
exclusivament per a l’ús o el benefici del CAC.
8.4

Informes de control per a la gestió del projecte

Caldrà que l’adjudicatari lliuri mensualment un informe de gestió amb les dades
següents, amb una descripció de les incidències detectades i les accions correctores
dutes a terme.
Els informes s’han d’adaptar a les necessitats de l’organització definides per a cada cas
concret. El CAC pot demanar la modificació dels continguts dels informes, de la
periodicitat i del canal de rebuda (web, correu, SMS...)
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Fase de transició i de devolució del servei

En el cas de produir-se la finalització del servei i la conseqüent devolució del mateix,
el licitador (adjudicatari actual) es compromet a:
• Durant la fase de captura de coneixement i planificació de la transició:
•
•
•

Execució del servei actual.
Facilita l’atenció, la col·laboració i la informació necessària per realitzar una
correcta transferència de coneixement i tecnològica al nou adjudicatari, que
permetrà al nou adjudicatari que pugui fer-se càrrec del servei en un futur.
Facturació dels serveis.

• Fase d’execució de la transició:
•

Facilitar al nou adjudicatari suport puntual per garantir la seva correcta
provisió del servei.

Les actuacions descrites respecte la fase de transició i el pla de devolució del servei,
s’han descrit tenint en compte la terminologia següent:
•

Adjudicatari actual: És el proveïdor que, en l’actualitat, es fa càrrec del servei
objecte d’aquest plec.

•

Nou adjudicatari: És l’adjudicatari futur i per tant qui serà responsable de la
provisió del servei a partir de l’execució del nou contracte.

•

Fase d’execució de la transició: És el període de temps que comença en el
moment en que el nou adjudicatari es fa càrrec del servei i que per definició acaba
quan el servei està estabilitzat en els nivells de servei actuals. Aquesta fase té una
limitació temporal de 3 setmanes i el licitador pot oferir una durada inferior .

•

Fase de captura del coneixement: És la fase prèvia a la fase de transició, durant
la qual el nou adjudicatari realitzarà amb el suport de l’adjudicatari actual la
captura del coneixement i la transferència tecnològica necessària que li permetrà
assolir la provisió definitiva del servei al final de la fase de transició.
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10 Contingut i estructura de l’oferta
El licitador pot adjuntar a la seva oferta tota la informació complementària que
consideri d’interès. Tot i això, haurà de presentar uns continguts mínims i estar
obligatòriament estructurada de la forma que es mostra a continuació. A més a
més, la proposta econòmica ha d’estar obligatòriament signada pel representant
de l’empresa o UTE.

10.1 Proposició econòmica detallada
Descripció de la proposició econòmica, que ha d’incloure l’import total (sense IVA),
d’acord amb el model detallat en l’annex 2 del plec de clàusules administratives
10.2 Solució proposada
Descripció detallada de la solució proposada
•
•

Proposta tècnica
Descripció dels nivells i escalat del manteniment proposat (ANS).

10.3 Annexos
Adjuntar els annexos sol·licitats o la informació addicional que el licitador consideri
rellevant.
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