PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER EL SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS DE
COMUNICACIONS PER L’ENTORN DE VIRTUALITZACIÓ LA SOCIETAT MERCANTIL
CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA
EXPEDIENT NÚM. 1905OS04

1. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
La present licitació té com a objectiu el subministrament de:
•

2 Switch de comunicacions amb 48 ports de 10gbps i 6 ports de 100gbps.

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L’EQUIPAMENT
Els equips objecte de la licitació hauran de complir o superar les següents especificacions
tècniques:

Especificacions físiques
•
•
•

Equip enrackable en un armari de 19” i 1 U d’alçada, incloent els accessoris
necessaris per la seva instal·lació.
Fonts d’alimentació redundants i canviables en calent.
Ventiladors redundants i canviable en calent, amb flux d’aire front-to-rear

Ports
•
•
•
•

48 ports 1/10G SFP+
6 ports 100G QSFP
Port de gestió 1000BASE-T
Port de gestió RS-232

Rendiment
•
•
•
•

2 Tbps de throughput
Ports 1/10G wire speed
700 Milions de paquets per segon
4 GB de memòria per fer de buffer de paquets, amb:
o La possibilitat de crear cues de sortida independents per cada port
d’entrada.
o Capacitat de monitorització de l’ús del buffer, incloent la detecció de
microbursts.

Funcionalitats switching
•
•
•
•
•

Spanning Tree (802.1w, 802.1s)
• 802.3ad Link Aggregation/LACP
MLAG
802.1Q VLANs/Trunking
802.1AB Link Layer Discovery Protocol
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•
•
•

Jumbo Frames fins 9216 bytes
IGMP Snooping
AVB

Funcionalitats Routing
•
•
•
•
•
•

Suport per IPv4 i IPv6
VRRP
Bidirectional Forwarding Detection
Protocols d’encaminament: OSPF, OSPFv3, BGP i MP-BGP
Protocols d’encaminament multicast IGMP, PIM-SM i PIM-SSM
Suport de VXLAN (L2/L3) i EVPN

PTP
•
•
•

Suport de PTP v2 (IEEE 1588) amb perfils
o ST 2059-2:2015
o IEEE 802.1AS per AVB
Suport de configuració en mode boundary i transparent.
Ha de subministrar informació de diagnòstic del grau de de desviació versus el
master, mitja del retard i skew i poder generar alarmes en cas de superar una
desviació concreta.

Gestió i configuració
•

•
•

•

Configuració i gestió de l’equip via
o CLI
o API REST
o NETCONF
En la configuració dels equips ha d’estat suportada la funcionalitat de
commit/rollback de la configuració.
Eina de gestió centralitzada dels equips que permeti:
o Configuració dels equips desde zero (Zero Touch Provisioning)
o Monitorització dels equips, amb capacitat de veure l’estat dels equips en un
estat de temps anterior (utilització de recursos, estat de les taules de MACs,
IP, rutes, tràfic, etc).
o Visualització dels fluxes de multicast a través dels diferents equips per
poder veure els membres d’un grup de multicast de forma visual i global.
o Visualització de la arquitectura de la xarxa i capacitat de configurar a nivell 2
i 3.
o Planificació i gestió de canvis (podent validar les diferencies entre les
configuracions actuals i les modificacions que es realitzan)
o Eina per automatizar canvis amb snapshots d'estats, configuracions i versió
de software abans i despres de la intervenció
o Possibilitat de fer rollback de tota la xarxa a un snapshot anterior
o Disposar d'un compliance dashboard per tenir visibilitat en temps real de la
exposició a bugs i el compliment de les configuracions validades
o Les llicències per l’eina de gestió han d’estar incloses en el preu de la
licitació
Telemetria
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o

o
o

Els equips han de disposar de mecanismes per enviar dades de telemetria,
de forma activa, en temps real, sobre el rendiment i l’estat de l’equip, en
contraposició amb el model pull de SNMP.
Les dades de telemetria han d’incloure informació de l’estat dels buffers dels
ports.
SNMP v3 ha d’estar també suportat per compatibilitat amb les eines de
monitorització tradicional.

Integració amb VMWare
•
•

Ha de disposar de mecanismes d’integració amb VMWare per tenir visibilitat,
des de la gestió de xarxes, de quines VM estan connectades a cada port i quin
us estan fent de la xarxa.
No ha de requerir la instal·lació de programari en els nodes ESX o el vCenter.

Òptiques i cables
•
•

8 SFP+ 10G-BASE-LR
4 QSFP 100G-BASE-CWDM4

3. CONDICIONS GENERALS
Tot el material ha de ser nou, no descatalogat i de qualitat professional; i ha de complir els
requeriments que s’especifiquen en aquest plec de prescripcions tècniques.
Tots els equips han de ser del mateix model.
Les llicències per l’ús de les funcionalitats anteriorment
La CCMA, SA es reserva el dret de demanar informació addicional i especificacions
tècniques que avalin l’ajust de l’acompliment de l’equipament ofert als requeriments
obligatoris.
4. ACCEPTACIÓ
Es realitzarà l’acceptació de l’equipament un cop estigui comprovat el compliment de les
especificacions tècniques.

5. GARANTIA I MANTENIMENT
En el preu de l’oferta econòmica ha d’estar inclòs el servei de manteniment dels elements
objecte d’aquesta licitació amb unes prestacions mínimes de:
•
•

Temps de resposta: 24 hores
Horari: Laborables de 9 a 18h

L’adjudicatari o el tercer a qui hagi designat en la seva oferta, haurà de realitzar el
manteniment de l’equipament subministrat durant un període de 3 anys (36 mesos),
comptats des de la data d’acceptació dels servidors per part de la CCMA, SA.
No hi ha serveis in-situ.

Barcelona, maig de 2019
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