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Contractació
Títol de la contractació

SUBMINISTRAMENT DE NODES DE CÀLCUL D’ALT RENDIMENT, A PREUS
UNITARIS, PER A LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA.
Plec de prescripcions tècniques
1. Objecte del contracte
L’objecte del present contracte és el subministrament d'un conjunt de nodes de càlcul
d'alt rendiment per ampliar les capacitats computacionals del CTTC (Centre Tecnològic
de Transferència de calor) del la UPC. El present contracte només regula el
subministrament dels nodes de càlcul, sense comptar amb cap tipus d’infraestructura
paral·lela o de suport.
A més, es podran fer comandes des d’altres unitats amb necessitats d’adquirir nodes de
càlcul d’alt rendiment amb les característiques que es defineixen en aquest mateix Plec.

2. Característiques dels béns objecte del contracte
Les característiques tècniques mínimes requerides per cada un dels nodes de càlcul
objecte del present contracte han de ser les que es detallen a continuació. Quedaran
excloses les ofertes que no compleixin aquests requeriments mínims o ofereixen
equipaments que divergeixin als sol·licitats.
-

Un sistema de càlculs format de servidors enrackables, en endavant nodes, de una
1U de mida màxima. Cada un d’aquests nodes ha de complir els seguents requisits
mínims:
o Unitats enrackables d’una U amb rails de muntatge ràpid en rack de 19”.
Quedaran excloses les ofertes de servidors d’alta densitat tipus blades.
o Una placa base amb les seguents caracteristiques:
 Capacitat per dos microprocessadors de socket FCLGA3647
 Suport per 12 mòduls de memòria RAM DDR4 ECC Registered
2933MT/s o superior.
 Possibilitat de inserir una tarja PCle x8 adicional de baix o alt perfil.
 Mínim 2 targes de xarxa ethernet gigabit full-duplex integrades a la
placa
 Un port de gestió/IPMI dedicat per la gestió dels errors i el servidor.
S’haurà de poder capturar la consola física i fer ús dels mitjans virtuals
des del port dedicat de gestió. Si existeix una versió avançada del
hardware/software, s’haurà de proporcionar sense cost.
o Dos processadors amb les seguents carateristiques cada un:
 Un mínim de 20 cores i 40 threads.

o

o
o
o
o

 Una freqüencia mínima de 2.10GHz per core.
 Un mínim de 6 canals de memòria per processador.
Mínim de 6 mòduls de memòria RAM DDR4 ECC Registered a una velocitat
mínima de 2933MT/s i amb una capacitat mínima unitaria de 16GB per
mòdul.
Un disc SATA 120GB o més de fàcil reemplaçament.
Doble font d’alimentació redundant de facil reemplaçament.
Ports de video-DB 15/USB per gestió mitjançant consola darrere
Muntatge, testatge i verificació inclosos

3. Termini de lliurament
30 dies a comptar a partir de l'endemà de la formalització del contracte.
Per a les comandes posteriors, 30 dies a comptar des de l’enviament de la comanda.
4. Altres condicions particulars que s’hagin d’incloure en el contracte
-

Lloc de lliurament:

Els equips s’entregaran a la porta de la sala destinada a la instal·lació dels equips en
les instal·lacions del CTTC. Carrer Colom 11, edifici TR4, planta 3, sala 315. Terrassa,
Barcelona
-

Garanties:

Tots els equips hauran de disposar d’una garantia de 3 anys amb servei NBD (Next
bussiness day).
Els proveïdors hauran de garantir el subministrament de peces durant els següents 8
anys a la licitació.
El responsable del contracte,

Octavi Pavón
Barcelona, 17 de juny de 2020
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