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Introducció
En el marc de la seva política de seguretat i protecció de les dades que custodia, AMB INFORMACIÓ
I SERVEIS, S.A.” (AMB INFORMACIÓ, en endavant) disposa d’un Centre de Processament de Dades
(CPD), dins d’una sala d’alta seguretat, on s’allotja la seva infraestructura IT i de comunicacions.

Els sistemes informàtics que integren el CPD d’AMB INFORMACIÓ necessiten d’un servei de
manteniment que garanteixi el seu correcte funcionament i el perfecte estat de conservació de
cara a prevenir possibles avaries i, en cas que es produeixin, a corregir-les.

Objecte de la contractació
El present plec té per objecte la regulació de les condicions tècniques que han de regir la
contractació, que es durà a terme a sol·licitud d’AMB INFORMACIÓ, del servei i subministrament per
a l’adequació, manteniment i llicenciament del Centre de Processament de Dades (CPD) d’AMB
INFORMACIÓ.

Abast
No hi ha lots perquè es necessita que els diferents conceptes siguin coordinats pel mateix proveïdor,
donat que aquets conceptes estan entre-relacionats entre ells. Per exemple, els manteniments de
Software i llicències van adaptats als sistemes hardware instal·lats; o el manteniment de la Sala ha
de ser adequat al tipus de Hardware instal·lat i al propi manteniment d’aquest Hardware; o el suport
especialitzat (configuracions, actualitzacions, etc.) es fa sobre els sistemes hardware i software
implementats.

Les tasques a executar es divideixen en els següents blocs:
1. Projectes de millora
2. Manteniment preventiu i correctiu del hardware
3. Manteniment de la sala
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4. Manteniment del software i llicències
5. Suport especialitzat a la gestió del CPD

La prestació del servei estarà subjecta a la legalitat vigent en matèria de protecció de dades i de
propietat intel·lectual. L’adjudicatari haurà de verificar i comprovar tots aquells aspectes d’índole
tècnica i legal necessaris per a la realització del projecte. En aquest sentit, les propostes hauran de
reflectir el més detalladament possible sistemes de seguiment exhaustiu dels recursos adscrits a
l’execució del servei respecte les cinc tasques que s’acaben de descriure.

Les especificacions que es detallen en aquest document no tenen caràcter exhaustiu ni limitador,
de forma que qualsevol altre element que els ofertants considerin convenient haurà d’estar inclòs i
especificat en la proposta tècnica i econòmica.

3.1 Termini d’execució
La durada del contracte serà de dos (2) anys (24 mesos) des del moment de la signatura del
contracte, amb dues pròrrogues previstes d’un (1+1) any més cadascuna (12 mesos + 12 mesos).

Descripció de la solució actual
El Centre de Processament de Dades (CPD) d’AMB INFORMACIÓ es troba ubicat a una sala d’alta
seguretat, a les oficines que té AMB INFORMACIÓ a la Via Laietana, número 33, pis 4t 1a, 08003
Barcelona.

A continuació, es detallen tots els elements que conformen el CPD d’AMB INFORMACIÓ, agrupats
segons la seva tipologia i incloent les referències de cada model i els números de sèrie dels equips.

4.1 Elements de hardware
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4.1.1 Sistema d’encaminament i seguretat perimetral

El sistema d’encaminament i seguretat perimetral està composat per 1 unitat Fortinet FortiGate 100D
Series.

Fortinet FortiGate 100D Series
ID del producte FG-100D-BDL
Unitats 1
Número de sèrie FG100D3G16826867
Firmware Fortiguard UTM Bundle
Funcionalitats
avançades






Protecció IPS i Control basat en aplicacions
Protecció antivirus
Filtratge web
Concentrador de VPN Forticlient

AMB Informació té llicenciat el Firewall fins el 31/05/2021.

4.1.2 Electrònica de xarxa

L’electrònica de xarxa del CPD està conformada per:

•

2 unitats Switch Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base

•

1 unitat Switch Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base

Switch Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base
ID del producte WS-C2960X-48TS-L
Unitats 2
FCW2020B4YK
Número de sèrie
FCW2020B4U5

Switch Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base
ID del producte WS-C2960X-48FPS-L
Unitats 1
Número de sèrie FOC2033V1YL
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4.1.3 Sistema d’emmagatzematge

El sistema d’emmagatzematge unificat, capaç de subministrar els diferents protocols i requisits
necessaris per al servei (FC, iSCSI, FCoE, NFS i CIFS), consisteix en una cabina NetApp FAS2520 High
Availability, amb les següents característiques:

Cabina NetApp FAS2520 High Availability
Controladora de discs
ID del producte FAS2520A-001-R6
Unitats 2
211627000346
Número de sèrie
211627000347
Element de clusterització
ID del producte SW-2-CL-LICENSEMGR
Unitats 1
Número de sèrie 180062846
Disc intern de 900 GB SAS @10000 rpm
Unitats 12 (6 TB espai net en total)
Port UTA2 10 GbE
Unitats 8 (4 per controladora)
Port Ethernet Gigabit
Unitats 4 (2 per controladora)
Font d’alimentació
Unitats 2
OnCommand Core Package i NetApp Data ONTAP
Essentials, amb les següents característiques:
Firmware

• Protocols: FC, iSCSI, FCoE, NFS, CIFS
• Eficiència: FlexVol ®, Deduplicació, Compressió i Thin
Provisioning
• Disponibilitat: I / O multivia i MultiStore ®

4.1.4 Computació

Els recursos de computació (CPU) i memòria (RAM) que sustenten tots els servidors i serveis
corporatius d’AMB INFORMACIÓ estan conformats per 2 servidors Cisco UCS C220 M4S, amb les
següents característiques:
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Servidor Cisco UCS C220 M4S
ID del producte UCS-SPR-C220-M4
Unitats 2
FCH2010V1DB
Número de sèrie
FCH2017V034
Processador Intel E5-2620v3 @2,40 GHz (6 Core)
Unitats 2 (ampliable a 4)
Targeta SD de 32 Gb per a OS Hipervior ESXi de VMWare
ID del producte UCS-SD-32G-S
Unitats 2
BM6025DQFN00705
Número de sèrie
BM6114DVIY00171
Font d’alimentació 770 W AC Hot-Plug Power Supply
ID del producte UCSC-PSU1-770W
Unitats 4
FCH2017V034
FCH2010V1DB
Número de sèrie
LIT20120GFV
LIT20120G7W
Interfície de xarxa Intel i350 Quad Port 1Gb Adapter
ID del producte UCSC-PCIE-IRJ45
Unitats 4
FLY200800WV
Número de sèrie
FLY20080178
Memòria RAM 16 GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-1700D/dual rank/x4/1.2v
ID del producte UCS-MR-1X162RU-A
Unitats 16
31000AF4
19FA0C35
41FFD576
19FA0C39
41FFDE89
19FA0BC4
41FFDF1A
19AE6A6F
Número de sèrie
41FFDF16
196EFEA5
41FFDE85
196F30B0
41FFEEE0
19FA0CC3
31000A7B
19FA0BC6
Memòria RAM 8GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/single rank/x4/1.2v
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ID del producte
Unitats
Número de sèrie
Característiques
principals

UCS-MR-1X1081RU-A
2
71124F35
32147D74
• Format SFF – 2RU
• Adaptador Gigabit Dual Port integrat en placa mare
• CIMC (ILO), inclosa amb totes les funcionalitats, i KVM
• Guies per a instal·lació en rack

4.2 Elements que conformen l’adequació de l’espai i control de
la sala

4.2.1 Supervisió de l’estructura del CPD

La solució compacta de supervisió de l’estructura del CPD consisteix en un sistema Rittal CMC III,
integrat pels següents elements:

Rittal CMC III
CMC III Unitat de processament
ID del producte 7030000
Unitats 1
Número de sèrie 40612090
CMC III Font d’alimentació
ID del producte 7030060
Unitats 1
Número de sèrie 128249
CMC III Unitat de muntatge 1 UA 1
ID del producte 7030070
Unitats 1
CMC III Cable de programació USB
ID del producte 7030080
Unitats 1
CMC III Cable de connexió CAN-BUS RJ45, 1,5
ID del producte 7030092
Unitats 5
CMC III Unitat CAN-BUS per a sensors
ID del producte 7030100
Unitats 1
Número de sèrie 67202413
CMC III Sensor tèrmic i d’humitat
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ID del producte
Unitats
Número de sèrie

7030111
2
87094654
87090632

CMC III Sensor de fum
ID del producte 7030400
Unitats 1
Número de sèrie 33948309
CMC III Sensor de fuites
ID del producte 7030430
Unitats 1
Número de sèrie 63167878
Cable de connexió D/F/B 230V
ID del producte 7030210
Unitats 1
CMC-TC Sensor d’accés 2 peces
ID del producte 7320530
Unitats 1

4.2.2 Climatització

El sistema que vetlla per la climatització de la sala d’alta seguretat està integrat per un equip d’aire
condicionat del tipus split de paret Mitsubishi Electric PKZS-60VKAL.

Mitsubishi Electric PKZS-60VKAL
ID del producte PKZS60VKAL
Unitats 1

4.2.3 Detecció i extinció d’incendis

El sistema de detecció i extinció d’incendis consisteix en una central FireClass J408-4.

FireClass J408-4
Unitats
Característiques
principals

1
• Microprocessador per al control contra incendis
• Fins a 4 zones
• Configurat amb 2 detectors de gas i amb sistema
automàtic d’extinció d’incendis
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4.3 Llicenciament necessari per al funcionament de la solució

4.3.1 VMware vSphere

La gestió i l’alta disponibilitat dels recursos de computació d’AMB INFORMACIÓ es porta a terme
mitjançant les següents llicències de productes de software VMware, sota el contracte Customer
Number (CN):

9195114119:

VMWare vSphere Essentials Plus Kit
VMware vCenter Server Essentials
ID del producte VCS6-ESSL-C
Unitats 1
VMWare vSphere Essentials Plus (3 servidors amb 2 processadors)
ID del producte VS6-ESP-C
Unitats 6

4.3.2 Veeam Backup

El sistema de backup pels 2 servidors està conformat pels següents elements:

Veeam Backup
Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle for VMware – Public Sector
ID del producte P-ESSENT-VS-P0000-00
Unitats 1

4.3.3 Trend Micro

La solució de ciberseguretat està conformat per llicències Trend Micro Worry-Free Services
Advanced 51-100U.

Trend Micro Worry-Free Services Advanced 51-100U
ID del producte WB00242566
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Unitats

100

Requeriments tècnics per a la prestació del
servei
Els serveis emmarcats en el present contracte engloben la implementació de millores en la
infraestructura de hardware del CPD i la prestació de diferents serveis de manteniment que afecten
al hardware, al software i llicències i a la sala on es troba ubicat el CPD.

Les empreses ofertants hauran de proporcionar un protocol amb els procediments d’actuació que
es comprometen a portar a terme durant el període contractual, complint sempre amb els requisits
mínims que s’esmenten en el present plec de contractació.

Els protocols de manteniment hauran d’incloure els apartats següents:

•

Pla de manteniment preventiu del hardware

•

Protocol de manteniment correctiu del hardware

•

Pla de manteniment del software i llicències

•

Pla de manteniment de la sala

•

Eina de seguiment del manteniment

•

Protocol per al suport especialitzat a la gestió del CPD

Tal i com s’indica a l’apartat G de la “Solvència i classificació empresarial” i H.2.B.2 de la
“Metodologia i Pla de Qualitat” del Quadre de característiques del contracte del Plec de Clàusules
Particulars, l’empresa adjudicatària haurà de tenir, per ella mateixa, sense intermediaris, les
certificacions pertinents dels següents fabricants, i la possibilitat de poder comptar amb el suport
d’aquests, en cas de necessitat:
Partner de les solucions proposades:
•

Gestió ambiental del CPD, CMC. Partner de Rittal

•

Fortinet. NSE 7 - 6.2 Enterprise Firewall

•

Switching, Partner de Cisco

•

NetApp, Gold Partner

•

Certificació bàsica Veeam, mínim nivell “Registered”
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Així mateix, es requereix experiència en les solucions proposades, demanant a l’empresa
adjudicatària que presenti els treballs que han realitzat durant els últims tres anys amb aquestes
plataformes.
Per a totes aquelles actuacions de manteniment que es duguin a terme per personal no adscrit de
manera recurrent a l’execució del contracte i/o per personal d’empreses subcontractades,
l’adjudicatària haurà de comunicar prèviament per correu electrònic al responsable del contracte
designat per AMB INFORMACIO, la identitat del tècnic que se n’ocuparà i la data/dates en les que
es dugui a terme l’esmentat manteniment. En tot cas, el personal que executi el servei haurà de
complir durant tota la durada del contracte els mateixos criteris de solvència exigits.

5.1 Projectes de millora
En el marc del present contracte, s’inclouen millores en la infraestructura del CPD. Aquestes millores
caldrà implementar-les en els terminis màxims establerts per cadascuna d’elles, a complir a partir
del dia següent de la signatura del contracte. Per a tots els equips subministrats en el context
d’aquestes millores, l’empresa adjudicatària haurà de garantir-ne el manteniment fins a la
finalització del contracte.

La implementació d’aquestes millores es considera fortament unida a la solució actual, atès que
poden implicar adaptacions i reconfiguracions en els elements que conformen actualment la
solució actual.

5.1.1 Sistema d’Alimentació Ininterrompuda (SAI)

L’empresa adjudicatària s’encarregarà de subministrar, instal·lar, configurar i posar en servei un nou
Sistema d’Alimentació Ininterrompuda (SAI) per al manteniment de la infraestructura definida
anteriorment, així com de les zones de direcció i tècnics (aprox. 10kVA), amb interfície de xarxa per
a la gestió, monitorització i enviament d’alarmes.

L’abast de l’activitat a desenvolupar per part de l’empresa adjudicatària inclou les següents
tasques:

•

Instal·lació del SAI, a realitzar fora de l’horari laboral d’AMB INFORMACIÓ
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•

Adequació del quadre elèctric del SAI, a realitzar fora de l’horari laboral d’AMB INFORMACIÓ

•

Posada en marxa

•

Configuració de la targeta SNMP del SAI

•

Parametrització d’alertes i dels servidors per realitzar una parada ordenada en cas de tall
elèctric

Els equips a subministrar per part de l’empresa adjudicatària reuniran les següents característiques:

SAI Socomec MASTERYS BC+ EL – SAI 10 kVA – Trifàsic/Trifàsic unitari
ID del producte U4BC01CB00NS-00
Unitats 1
• By-pass de manteniment integrat
• Commutadors d’entrada i sortida integrats
• Bateria integrada
Característiques
• EBS (Expert Battery System) per a la gestió de la bateria
principals
• Contacte sec integrat per a protecció externa
“backfeed”
• Dues ranures per a opcions de comunicació
Net Vision Card Web/SNMP Interface IPV4/IPV6 for slot

Per a l’adequació del quadre elèctric del SAI serà necessari subministrar els següents elements:

Automàtic 4x25A curva C tall 6000 A
Unitats 2
Diferencial 4p 40 A/300 Classe B “Selectiu”
Unitats 2

La implementació del nou SAI, incloent la posada en servei i la verificació del seu correcte
funcionament, es realitzarà al llarg dels primers 6 mesos de contracte.

La mà d’obra i qualsevol tipus de material emprat en l’exercici d’aquestes tasques, incloent els
automàtics i els diferencials per a l’adequació del quadre elèctric, es consideren inclosos en el
present contracte i no suposaran un cost addicional per a AMB INFORMACIÓ.

5.1.2 Configuració en stack dels 3 switchs actuals
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L’empresa adjudicatària s’encarregarà d’instal·lar, configurar i posar en servei la solució
en stack dels 3 switchs actuals que integren l’electrònica de xarxa, permetent així
l’alliberament de ports i la gestió centralitzada dels mateixos.

L’abast de l’activitat a desenvolupar per part de l’empresa adjudicatària inclou les
següents tasques:

•

Instal·lació física dels mòduls d’stack i cables

•

Configuració en stack dels 3 switchs

•

Verificació del correcte funcionament i posada en servei

Per a la configuració en stack dels 3 switchs actuals de l’electrònica de xarxa serà
necessari subministrar els següents elements:

Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module optional
Unitats 3
Cisco FlexStack 50cm stacking cable
Unitats 3

La implementació de la nova configuració en stack dels 3 switchs de l’electrònica de
xarxa, incloent la verificació del seu correcte funcionament, es realitzarà al llarg dels
primers 6 mesos de contracte.

La mà d’obra i qualsevol tipus de material emprat en l’exercici d’aquestes tasques es
consideren inclosos en el present contracte i no suposaran un cost addicional per a AMB
INFORMACIÓ.

5.1.3 Renovació del sistema d’encaminament i seguretat perimetral

L’empresa

adjudicatària

s’encarregarà

de

la

substitució

de

l’actual

sistema

d’encaminament i seguretat perimetral I del subministrament, instal·lació, configuració i
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posada en servei d’un de nou que reuneixi les prestacions de disponibilitat i connectivitat
que es descriuen a continuació.

L’abast de l’activitat a desenvolupar per part de l’empresa adjudicatària inclou les
següents tasques:

•

Anàlisi del sistema actual i proposta de configuració

•

Pre-configuració del nou sistema a laboratori

•

Retirada de l’actual sistema d’encaminament i seguretat perimetral

•

Instal·lació del nou sistema d’encaminament i seguretat perimetral, fora d’horari
laboral

•

Configuració de la solució tècnica

•

Verificació del correcte funcionament

•

Posada en servei

•

Suport On-Site el següent dia laboral

•

Sessió de treball evolutiva, per a la implementació de millores i/o noves
funcionalitats (1 jornada)

Els equips a subministrar per part de l’empresa adjudicatària reuniran les següents
característiques:

Fortinet FortiGate 100F Series
ID del producte FG-100F
Unitats 1
• 24x7 FortiCare Support
Serveis associats
• FortiGuard Unified (UTM) Protection
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Donat que el sistema d’encaminament i seguretat perimetral actual (Fortinet FortiGate
100D Series) compta amb un servei de manteniment vigent fins el 31 de Maig de 2021 i
una llicència Fortigate UTM vàlida també fins aquesta data, l’empresa adjudicatària es
farà càrrec del llicenciament i manteniment del sistema d’encaminament i seguretat
perimetral actual des de l’entrada en vigor del contracte, i fins que es faci el canvi al
nou sistema.

A més, l’empesa ofertant haurà de subministrar a AMB INFORMACIÓ el servei
FortiAnalyzer de management del Firewall,

5.1.4 Renovació del sistema d’emmagatzematge NetApp

L’empresa adjudicatària s’encarregarà a inicis de l’any 2022, de la substitució de
l’actual sistema d’emmagatzematge i del subministrament, instal·lació, configuració,
migració de dades i posada en servei d’un de nou.
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L’abast de l’activitat a desenvolupar per part de l’empresa adjudicatària inclou les
següents tasques:

•

Anàlisi del sistema actual i proposta de configuració

•

Pre-configuració del nou sistema a laboratori

•

Retirada de l’actual sistema d’emmagatzematge

•

Instal·lació del nou sistema d’emmagatzematge fora d’horari laboral

•

Configuració de la solució tècnica

•

Verificació del correcte funcionament

•

Posada en servei

Els equips a subministrar per part de l’empresa adjudicatària reuniran les següents
característiques:

CABINA NETAPP FAS 2750HA
ID del producte FAS 2750HA
Unitats 1
• Doble Controladora
• 8 ports UTA SFP+/FC
Serveis associats
• 12 HDD x 1,2 TBs (11 TBs Nets)
• Base Bundle

5.2 Manteniment preventiu i correctiu de hardware
Com a part del servei de manteniment correctiu de hardware, l’empresa adjudicatària
es farà càrrec de proveir un servei de diagnosi i resolució d’incidències, així com de
reposició d’elements de hardware en cas d’averia, que asseguri el perfecte estat de
funcionament dels mateixos.

L’empresa adjudicatària haurà de posar a disposició d’AMB INFORMACIÓ un servei de
recepció d’incidències, el qual haurà d’estar actiu en modalitat de 24x7 en cas
d’incidències crítiques i en modalitat de 9h a 18h de dilluns a divendres, festius no
inclosos, per a les incidències no crítiques. El suport tècnic per a la notificació de les
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incidències podrà realitzar-se per via telefònica, via e-mail. o mitjançant eina o
plataforma d’incidències.

El servei de manteniment de hardware podrà requerir de l’assistència d’un tècnic de
l’empresa adjudicatària tant de forma remota com de forma presencial. Sempre que
sigui possible, les incidències es procuraran resoldre, en primera instància, de forma
remota. Quan no sigui possible, un tècnic de l’empresa adjudicatària es desplaçarà a
les oficines d’AMB INFORMACIÓ per a la seva resolució.

L’activitat que l’empresa adjudicatària haurà d’assumir com a part del servei de
manteniment de hardware abastarà, entre d’altres, les següents tasques:

•

Recepció, registre, seguiment i resolució d’incidències

•

Diagnosi i resolució de les incidències relacionades amb el hardware

•

Reposició del hardware avariat i posada en marxa amb l’última configuració
coneguda

•

Subministrament d’actualitzacions de firmware, sempre que no suposin un cost
addicional

•

Resolució de consultes tècniques bàsiques de l’entorn mantingut

Es distingeixen els següents nivells d’incidència en funció de l’afectació als serveis d’AMB
INFORMACIÓ, pels quals s’estableixen diferents temps màxims de resposta i resolució a
les incidències notificades a l’empresa adjudicatària.

•

Incidències crítiques: aquelles que tinguin un nivell d’afectació igual o superior al
40% dels serveis o incidències que afectin totalment als següents elements:

•

o

Sistema d’encaminament i seguretat perimetral

o

Sistema d’emmagatzematge: cabina NetApp

Incidències no crítiques: aquelles que tinguin un nivell d’afectació inferior al 40%
dels serveis

Temps de resposta (remota)

Incidències crítiques
30 minuts

Incidències no crítiques
6 hores
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Temps de resposta (on-site)
Temps de resolució

2 hores
4 hores

24 hores
48 hores

Donada la seva importància crítica per al funcionament del sistema, el sistema
d’encaminament i seguretat perimetral requerirà d’una cobertura especial de
manteniment correctiu, la qual requerirà d’un servei de recepció d’incidències que
haurà d’estar actiu durant 24 hores i els 365 dies de l’any, incloent dies laborables, festius
i caps de setmana, al llarg de la durada del contracte es tracti o no d’una incidència
crítica.

L’actual sistema d’encaminament i seguretat perimetral compta amb cobertura de
manteniment fins el 31 de Maig de 2021 per la qual cosa la cobertura a proveir en el
marc del present contracte començarà a partir del dia següent a la data de signatura
del contracte amb l’adjudicatària i s’estendrà fins a la finalització del contracte. Tota la
resta d’equips que integren la infraestructura de hardware del CPD es troben fora de
garantia i de manteniment, per la qual cosa la cobertura de manteniment dels mateixos
s’iniciarà el mateix dia de la signatura del contracte i fins a la seva finalització.

Es fa notar que l’actual cabina Netapp ja té el manteniment cobert per part d’AMB
Informació i per tant no entra en l’abast de manteniment dels presents plecs. Sí que és
objecte de contractació la renovació d’aquesta cabina per a inicis del 2022 (veure punt
5.1.4 del present plec), i també queda inclòs en l’abast el corresponent manteniment
de la nova cabina Netapp per part de l’adjudicatari des del moment del canvi de
producte i fins a la finalització del contracte (pròrrogues incloses).

A continuació, es mostra la relació dels equips de hardware que integren actualment la
infraestructura del CPD d’AMB INFORMACIÓ i que s’engloben dins del present contracte,
tot indicant el model, els números de sèrie i el tipus de cobertura a proveir.

Equip
Fortinet FortiGate 100D Series
Switch Cisco Catalyst 2960-X 48
GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN
Base

Unitats

Número de sèrie

FG-100D-BDL

1

FG100D3G16826867

Tipus de
cobertura
365 x 24 x 7

WS-C2960X-48FPS-L

1

FOC2033V1YL

M 8 5 NBD

ID del producte
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Switch Cisco Catalyst 2960-X 48
GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base
Cabina NetApp FAS2520 High
Availability

WS-C2960X-48TS-L

2

FAS2520A-001-R6

1

Element de clusterització

SW-2-CLLICENSEMGR

1

Servidor Cisco UCS C220 M4S

UCS-SPR-C220-M4

2

Targeta SD de 32 Gb per a OS
Hipervisor ESXi de VMWare

UCS-SD-32G-S

2

Font d’alimentació 770 W AC HotPlug Power Supply

UCSC-PSU1-770W

4

Interfície de xarxa Intel i350 Quad
Port 1Gb Adapter

UCSC-PCIE-IRJ45

4

Memòria RAM 16 GB DDR4-2133MHz RDIMM/PC4-1700D/dual
rank/x4/1.2v

UCS-MR-1X162RU-A

16

Memòria RAM 8GB DDR4-2133-MHz
RDIMM/PC4-17000/single
rank/x4/1.2v

UCS-MR-1X1081RUA

2

FCW2020B4YK
FCW2020B4U5
211627000346
211627000347
180062846
FCH2010V1DB
FCH2017V034
BM6025DQFN00705
BM6114DVIY00171
FCH2017V034
FCH2010V1DB
LIT20120GFV
LIT20120G7W
FLY200800WV
FLY20080178
31000AF4
19FA0C35
41FFD576
19FA0C39
41FFDE89
19FA0BC4
41FFDF1A
19AE6A6F
41FFDF16
196EFEA5
41FFDE85
196F30B0
41FFEEE0
19FA0CC3
31000A7B
19FA0BC6
71124F35
32147D74

M 8 5 NBD
M 8 5 NBD
M 8 5 NBD
M 8 5 NBD
M 8 5 NBD

M 8 5 NBD

M 8 5 NBD

M 8 5 NBD

M 8 5 NBD

El servei de manteniment també s’haurà de proveir per a tots els equips de hardware
subministrats com a part de les millores en la infraestructura del CPD. En el cas de
substitucions dels equips actuals per models més nous, es proveirà la cobertura
equivalent a la que disposaven els equips anteriors.

Així mateix, l’empresa adjudicatària s’encarregarà de les tasques de manteniment
preventiu dels equips de hardware, motiu pel qual haurà de proporcionar un protocol
amb els procediments d’actuació que es compromet a portar a terme durant el període
contractual. L’objectiu d’aquest protocol serà assegurar el perfecte estat de
conservació dels elements de hardware que integren el CPD de cara a prevenir
possibles avaries.
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Com a mínim, cada 12 mesos, un tècnic de l’empresa adjudicatària realitzarà una revisió
de tots els equips de la infraestructura de hardware del CPD. Sempre que compleixi amb
aquests requisits mínims, l’empresa adjudicatària podrà proposar una periodicitat
diferent per a aquestes revisions per a cadascun dels sistemes mencionats.

Els equips a revisar són els que s’han descrit anteriorment en aquest mateix apartat,
juntament amb les tasques de manteniment mínim a realitzar per part de l’empresa
adjudicatària. La mà d’obra i qualsevol tipus de material emprat en l’exercici de les
tasques de manteniment preventiu es consideren inclosos en el present contracte i no
suposaran un cost addicional per a AMB INFORMACIÓ.

Per a l’exercici de les activitats emmarcades en el servei de manteniment de hardware,
AMB INFORMACIÓ habilitarà a l’empresa adjudicatària l’accés remot a la seva xarxa i
habilitarà els protocols i els permisos necessaris per accedir físicament a les
dependències d’AMB INFORMACIÓ.

5.3 Manteniment de software i llicències
Com a part del servei de manteniment de software i llicències, l’empresa adjudicatària
es farà càrrec de l’activació i l’actualització de totes les versions de software i de les
llicències mencionades prèviament que requereixin d’una renovació periòdica, així
com de proveir un servei de manteniment i suport que asseguri el bon funcionament del
mateix.

L’empresa adjudicatària haurà de posar a disposició d’AMB INFORMACIÓ un servei de
recepció d’incidències, el qual haurà d’estar actiu en modalitat de 24x7 en cas
d’incidències crítiques i en modalitat de 9h a 18h de dilluns a divendres, festius no
inclosos, per a les incidències no crítiques. El suport tècnic per a la notificació de les
incidències podrà realitzar-se per via telefònica, via e-mail. o mitjançant eina o
plataforma d’incidències.
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El servei de manteniment de software i llicències podrà requerir de l’assistència d’un
tècnic de l’empresa adjudicatària tant de forma remota com de forma presencial.
Sempre que sigui possible, les incidències es procuraran resoldre, en primera instància,
de forma remota. Quan no sigui possible, i en última instància, un tècnic de l’empresa
adjudicatària es desplaçarà a les oficines d’AMB INFORMACIÓ per a la seva resolució.
El temps màxim de resposta a les sol·licituds d’AMB INFORMACIÓ s’estableix en 24 hores.
L’activitat que l’empresa adjudicatària haurà d’assumir com a part del servei de
manteniment de software i llicències abastarà, entre d’altres, les següents tasques:

•

Recepció, registre, seguiment i resolució d’incidències

•

Subministrament d’actualitzacions de versions de software

•

Servei d’activació dels codis de llicència a les plataformes necessàries

•

Diagnosi i resolució de les incidències relacionades amb el software i el
llicenciament

•

Resolució de consultes tècniques bàsiques de l’entorn mantingut

Es distingeixen els següents nivells d’incidència en funció de l’afectació als serveis d’AMB
INFORMACIÓ, pels quals s’estableixen diferents temps màxim de resposta i resolució a
les incidències notificades a l’empresa adjudicatària.

•

Incidències crítiques: aquelles que tinguin un nivell d’afectació igual o superior al
40% dels serveis

•

Incidències no crítiques: aquelles que tinguin un nivell d’afectació inferior al 40%
dels serveis

Temps de resposta (remota)
Temps de resposta (on-site)
Temps de resolució

Incidències crítiques
30 minuts
2 hores
4 hores

Incidències no crítiques
6 hores
24 hores
48 hores

A continuació, es mostra la relació de llicències de productes VMware, Veeam Backup
i Trend Micro desplegats actualment a la infraestructura del CPD d’AMB INFORMACIÓ i
que s’engloben dins del present contracte, juntament amb les dates de caducitat de
les mateixes. La cobertura de llicències a proveir per part de l’empresa adjudicatària
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s’iniciarà al dia següent de la caducitat de les llicències actuals (i, d’estar ja caducades,
a partir de l’entrada en vigor del contracte) i s’estendrà fins a la finalització del
contracte.

Equip
VMWare vSphere Essentials Plus Kit
Veeam Backup Essentials Enterprise 2
socket bundle for VMware – Public Sector
Trend Micro Worry-Free Services
Advanced 51-100U

ID del producte
VS6-ESP-C

Unitats
1

Data de caducitat
28/06/2020

P-ESSENT-VS-P0000-00

1

28/06/2020

100

25/05/2021

WB00242566

Per a l’exercici de les activitats emmarcades en el servei de manteniment de software i
llicències, AMB INFORMACIÓ habilitarà a l’empresa adjudicatària l’accés remot a la
seva xarxa i proveirà les credencials d’accés necessàries amb privilegis d’administrador
sobre les plataformes amb software llicenciat.

5.4 Manteniment de la sala
L’empresa adjudicatària s’encarregarà de les tasques de manteniment de la sala d’alta
seguretat on es troba el CPD, així com dels equips que vetllen per a l’adequació de la
mateixa i el seu control. Per a tal, l’empresa adjudicatària haurà de proporcionar un
protocol amb els procediments d’actuació que es compromet a portar a terme durant
el període contractual, en el qual, a banda de descriure’s el servei de manteniment
pròpiament, caldrà identificar els recursos que s’hi destinaran en el moment de fer
l’actuació així com qualsevol variació en els mateixos, la qual cosa, haurà de ser
comunicada a AMB INFORMACIÓ en el termini màxim de 24 hores, mitjançant correu
electrònic

L’empresa adjudicatària haurà de posar a disposició d’AMB INFORMACIÓ un servei de
recepció d’incidències, el qual haurà d’estar actiu en modalitat de 24x7 en cas
d’incidències crítiques i en modalitat de 9h a 18h de dilluns a divendres, festius no
inclosos, per a les incidències no crítiques. El suport tècnic per a la notificació de les
incidències podrà realitzar-se per via telefònica, via e-mail. o mitjançant eina o
plataforma d’incidències.
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El servei de manteniment dels equips de la sala podrà requerir de l’assistència d’un
tècnic de l’empresa adjudicatària tant de forma remota com de forma presencial.
Sempre que sigui possible, les incidències es procuraran resoldre, en primera instància,
de forma remota. Quan no sigui possible, un tècnic de l’empresa adjudicatària es
desplaçarà a les oficines d’AMB INFORMACIÓ per a la seva resolució.

L’activitat que l’empresa adjudicatària haurà d’assumir com a part del servei de
manteniment dels equips de la sala abastarà, entre d’altres, les següents tasques:

•

Recepció, registre, seguiment i resolució d’incidències

•

Diagnosi i resolució de les incidències relacionades amb els equips de la sala

•

Reposició dels equips o sistemes avariats i posada en marxa de la instal·lació

•

Subministrament d’actualitzacions de software, llicencies, etc.

•

Resolució de consultes tècniques bàsiques de l’entorn mantingut

Es distingeixen els següents nivells d’incidència en funció de l’afectació als serveis d’AMB
INFORMACIÓ, pels quals s’estableixen diferents temps màxim de resposta i resolució a
les incidències notificades a l’empresa adjudicatària.

•

Incidències crítiques: aquelles que tinguin un nivell d’afectació igual o superior al
40% dels serveis o que afectin totalment als següents elements:

•

o

Sistema d’Alimentació Ininterrompuda (SAI)

o

Supervisió de l’estructura del CPD: Rittal CMC III

o

Climatització

Incidències no crítiques: aquelles que tinguin un nivell d’afectació inferior al 40%
dels serveis

Temps de resposta (remota)
Temps de resposta (on-site)
Temps de resolució

Incidències crítiques
30 minuts
2 hores
4 hores

Incidències no crítiques
6 hores
24 hores
48 hores

Donada la seva importància crítica per al funcionament del sistema, el sistema
d’alimentació ininterrompuda (SAI) requerirà d’una cobertura especial de manteniment
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correctiu, la qual requerirà d’un servei de recepció d’incidències que haurà d’estar
actiu durant 24 hores i els 365 dies de l’any, incloent dies laborables, festius i caps de
setmana, al llarg de la durada del contracte.

Tots els equips que vetllen per l’adequació de l’espai i el control de la sala on es troba
ubicat el CPD es troben fora de garantia i de manteniment, per la qual cosa la cobertura
de manteniment dels mateixos s’iniciarà el mateix dia de la signatura del contracte i fins
a la seva finalització.

Com a mínim, cada 12 mesos, un tècnic de l’empresa adjudicatària realitzarà una revisió
de tots els equips que integren els sistemes de supervisió de l’estructura del CPD, de
climatització, de detecció i extinció d’incendis, i d’alimentació ininterrompuda. Sempre
que compleixi amb aquests requisits mínims, l’empresa adjudicatària podrà proposar
una periodicitat diferent per a aquestes revisions per a cadascun dels sistemes
mencionats.
Caldrà que l’adjudicatari comuniqui amb una antelació de 48h a AMB INFORMACIÓ, la
data en que es durà a terme a la revisió i la identitat del tècnic que se n’encarregarà
de la mateixa.

La mà d’obra i qualsevol tipus de material emprat en l’exercici de les tasques de
manteniment es consideren inclosos en el present contracte i no suposaran un cost
addicional per a AMB INFORMACIÓ.

Per a l’exercici de les activitats emmarcades en el servei de manteniment de la sala,
AMB INFORMACIÓ habilitarà a l’empresa adjudicatària l’accés remot a la seva xarxa i
habilitarà els protocols i els permisos necessaris per accedir físicament a les
dependències d’AMB INFORMACIÓ.

Els equips de la sala a mantenir es descriuen en els apartats 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 i 5.4.4,
juntament amb les tasques de manteniment mínim a realitzar per part de l’empresa
adjudicatària.
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5.4.1 Supervisió de l’estructura del CPD

A continuació, es mostra la relació dels equips que integren actualment el sistema Rittal
CMC III per a la supervisió de l’estructura del CPD d’AMB INFORMACIÓ, els quals
s’engloben dins del present contracte, tot indicant el model, els números de sèrie i el
tipus de cobertura a proveir.

Equip
CMC III Unitat de processament
CMC III Font d’alimentació
CMC III Unitat de muntatge 1 UA 1
CMC III Cable de programació USB
CMC III Cable de connexió CAN-BUS RJ45, 1,5
CMC III Unitat CAN-BUS per a sensors

ID del producte
7030000
7030060
7030070
7030080
7030092
7030100

Unitats
1
1
1
1
5
1

CMC III Sensor tèrmic i d’humitat

7030111

2

CMC III Sensor de fum
CMC III Sensor de fuites
Cable de connexió D/F/B 230V
CMC-TC Sensor d’accés 2 peces

7030400
7030430
7030210
7320530

1
1
1
1

Número de sèrie
40612090
128249
67202413
87094654
87090632
33948309
63167878
-

Tipus de cobertura
M 8 5 NBD
M 8 5 NBD
M 8 5 NBD
M 8 5 NBD
M 8 5 NBD
M 8 5 NBD
M 8 5 NBD
M 8 5 NBD
M 8 5 NBD
M 8 5 NBD
M 8 5 NBD

El manteniment de la sala on es troba el sistema de supervisió de l’estructura del CPD
comprendrà, com a mínim, les següents tasques:

•

Inspecció visual de l’estructura

•

Verificació del sistema d’obertura i tancament de la sala

•

Verificació de l’hermetisme dels cableductes instal·lats

•

Verificació dels sistemes d’alarma

•

Comprovació de les juntes de seguretat i dels elements de protecció ignífuga

•

Comprovació del quadre de monitorització i control de la sala

•

Comprovació del funcionament de les comportes de pressurització

•

Comprovació de l’estat del terra tècnic

•

Comprovació de la il·luminació general

•

Revisió dels desaigües externs

•

Aquelles consideracions que l’adjudicatari consideri convenients
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5.4.2 Climatització

A continuació, es mostra la relació dels equips que integren actualment el sistema de
climatització de la sala on es troba el CPD d’AMB INFORMACIÓ, els quals s’engloben
dins del present contracte, tot indicant el model, els números de sèrie i el tipus de
cobertura a proveir.

Equip
Mitsubishi Electric PKZS-60VKAL

ID del producte
PKZS60VKAL

Unitats
1

Número de sèrie
-

Tipus de cobertura
M 8 5 NBD

El manteniment del sistema de climatització comprendrà, com a mínim, les següents
tasques:

•

Inspecció del funcionament general

•

Comprovació de les pressions i la càrrega de gas refrigerant

•

Comprovació de les temperatures

•

Neteja del filtre de retorn i dels drenatges

•

Control dels salts tèrmics

•

Comprovació de l’estat del bescanviador interior

•

Comprovació de l’estat de la safata de condensats

•

Revisió de la bateria exterior, raspallat i, si es considera necessari, neteja amb N2
a alta pressió

•

Verificació i premi de les connexions d’unitat exterior

•

Verificació i premi de les connexions d’unitat interior

•

Control del reescalfament del refrigerant en la canonada retorn de la unitat
exterior mitjançant diagnosis per contacte

•

Doble comprovació del lliure gir dels ventiladors (turbina en la unitat interior i el
ventilador axial en l’exterior)

•

Lubricació d’elements giratoris

•

Revisió i retensionament de corretges
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5.4.3 Detecció i extinció d’incendis

A continuació, es mostra la relació dels equips que integren actualment el sistema de
detecció i extinció d’incendis de la sala on es troba el CPD d’AMB INFORMACIÓ, els
quals s’engloben dins del present contracte, tot indicant el model, els números de sèrie
i el tipus de cobertura a proveir.

Equip
FireClass J408-4

ID del producte
-

Unitats
1

Número de sèrie
-

Tipus de cobertura
M 8 5 NBD

Les tasques de manteniment del sistema de detecció i extinció d’incendis comprenen
la revisió de de la central FireClass J408-4, així com dels detectors de fum, polsadors,
sirenes i botelles amb agent extintor que integren sistema.

El manteniment del sistema de detecció i extinció d’incendis es realitzarà segons
l’establert a la taula II del Reial Decret 1942/93, de 5 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, on es descriuen les operacions
de manteniment mínim a realitzar en les instal·lacions de protecció contra incendis, així
com segons qualsevol altre tipus de legislació que pugui promulgar-se i quedi en vigor
durant el període de vigència del contracte, quedant obligada, en aquest cas, a
emetre un informe amb les modificacions necessàries a realitzar i el termini legal per
adequar les instal·lacions a la nova normativa.

Aquestes tasques de manteniment comprendran, com a mínim, les següents:

•

Comprovació dels filtres de l’agent extintor per tal que estiguin en bon estat i
lliures d’obstacles

•

Comprovació del perfecte estat de tots els components del sistema

•

Comprovació de l’estat de càrrega de la instal·lació i de les ampolles de gas
impulsor

•

Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc.

•

Neteja general de tots els components

•

Comprovació integral, d’acord amb les instruccions del fabricant, que inclogui
o

Verificació dels components del sistema
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•

o

Comprovació de la càrrega de l’agent extintor

o

Comprovació de l’estat de l’agent extintor

o

Prova de la instal·lació

Substitució de pilots, fusibles, etc., defectuosos

5.4.4 Sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI)

Un cop l’adjudicatari implementi la millora de renovació del SAI, descrita en el present
plec, es requerirà manteniment d’aquets element. Les tasques de manteniment del SAI
comprendran la revisió del perfecte estat dels equips actuals, així com dels equips
previstos per implementar en el marc del present contracte i l’actualització del seu
software. Les tasques a desenvolupar per l’empresa adjudicatària comprendran, com a
mínim, les següents:

•

Inspecció visual

•

Neteja dels fluxos d’aire

•

Comprovació de les tensions d’entrada i sortida

•

Comprovació dels fusibles

•

Ajust dels límits d’entrada, bateria i inversor

•

Comprovació del nivell de seguretat

•

Comprovació de les bateries

•

Comprovació de l’estat de les connexions elèctriques i de control

5.5 Eina de seguiment de manteniment
L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un mòdul de gestió del manteniment on
quedaran registrats tots els comunicats d’incidències generades als equips i software
relatius als serveis de manteniment prestats. En la seva memòria tècnica els ofertants
hauran de presentar una relació detallada dels informes que generaran.

En relació a les avaries produïdes durant el període especificat, els informes hauran
d’incloure com a mínim:
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-

Identificació de l’equip de hardware o software afectat.

-

Descripció de l’avaria.

-

Data i hora de notificació de l’avaria.

-

Data i hora de resposta de recepció.

-

Data i hora d’inici de la intervenció.

-

Data i hora de resolució de l’avaria.

-

Durada de l’avaria:
•

Operacions realitzades per solucionar l’avaria.

•

Relació dels components substituïts i/o reparats (si s’escau).

A més d’aquesta descripció detallada per a cada avaria, els ofertants inclouran en la
seva memòria tècnica una relació dels informes estadístics que proposen implementar
per poder avaluar la qualitat del manteniment: número i durada de les avaries, temps
mitjà de reacció, temps mitjà de resolució, freqüència d’actuacions de manteniment
preventiu, etc.

5.6 Suport especialitzat a la gestió del CPD
En el marc del present contracte, es requereix un servei de suport especialitzat a la gestió
del CPD, l’objectiu del qual és realitzar accions de diversa índole sobre la infraestructura
del CPD i els diferents serveis interns d’AMB INFORMACIÓ.

L’activitat que l’empresa adjudicatària haurà d’assumir com a part del servei de suport
especialitzat a la gestió del CPD abastarà, entre d’altres, les següents tasques:

•

Resolució d’incidències i dubtes

•

Realització de modificacions, adaptacions i millores en les configuracions de la
solució, integrant tots els àmbits de l’electrònica de xarxa, del sistema
d’encaminament i seguretat perimetral, del sistema d’emmagatzematge,
d’ESXi, etc.
o

Configuració integral de l’electrònica de xarxa (enllaços troncals, VLANs,
configuració de ports, etc.)
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o

Manteniment

i

configuració

de

les

polítiques

del

sistema

d’encaminament i seguretat perimetral
o

Configuració dels recursos del sistema d’emmagatzematge (FC, iSCSI,
FCoE, NFS i CIFS)

o

Configuració de CIMC, ESXi i Vsphere (alertes, HA, etc.)

o

Configuracions sobre el sistema Rittal CMC III (definició d’alertes, definició
d’umbrals, etc.)

•

Actualització i manteniment de versions no contemplades prèviament en el
present plec

•

Configuració i manteniment de la solució de Veeam Backup per a Office 365

•

Cablatge de l’oficina i rack on-premise

Així mateix, en el marc d’aquest servei de suport especialitzat, també es requereix
assistència tècnica per cobrir les necessitats de manteniment i d’administració ens els
següents àmbits:

•

Operativa de sistemes operatius (Windows i Linux), manteniment, actualització i
migració de servidors

•

Administració dels serveis associats al domini (DHCP, DNS, AD, GPO) i
actualitzacions (WSUS)

•

Xarxa Wi-Fi (Ubiquiti)

•

Baixes i altes de nous servidors

Per a l’exercici de les activitats emmarcades en el present contracte, l’empresa
adjudicatària haurà de posar a disposició d’AMB INFORMACIÓ un servei de recepció de
sol·licituds, per via telefònica i e-mail, el qual haurà d’estar actiu de dilluns a divendres
de 9 a 18 hores, excloent els festius, al llarg de la durada del contracte. Aquest servei de
suport especialitzat a la gestió del CPD podrà requerir de l’assistència d’un tècnic de
l’empresa adjudicatària tant de forma remota com de forma presencial, establint un
temps màxim de resposta a les sol·licituds d’AMB INFORMACIÓ de 24 hores.

Per a l’exercici de les activitats emmarcades en el servei de suport especialitzat a la
gestió del CPD, AMB INFORMACIÓ habilitarà a l’empresa adjudicatària l’accés remot a
la seva xarxa.
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5.7 Formació
L’adjudicatari haurà d’oferir formació sobre el funcionament dels equips de hardware i
de les solucions de software instal·lats, la qual consistirà en explicar a la persona que
designi AMB INFORMACIÓ tots aquells aspectes que es considerin necessaris per al
funcionament i el manteniment dels mateixos.

5.8 Qualitat dels serveis
La qualitat dels serveis prestats pels adjudicataris es controlarà mitjançant els indicadors
de nivell de servei. En aquest sentit, els licitadors han de presentar la seva proposta
d’acords de nivell de servei, que haurà de preveure, com a mínim, els recollits en l’Annex
1 d’aquest Plec de condicions tècniques.
Es valorarà la inclusió de mecanismes de monitorització i avaluació automàtica de la
qualitat de servei posats a disposició d’AMB INFORMACIÓ.

5.9 Penalitzacions per incompliment
Els acords de nivell de servei pactats amb AMB INFORMACIÓ són de compliment obligat.
En cas d’incompliment dels nivells de servei, s’aplicaran automàticament les
penalitzacions descrites a continuació, sense perjudici de l’establert a la clàusula 23 del
plec de clàusules administratives que regeix el present contracte.

Per cada nivell de servei incomplert s’aplicarà una penalització d’un màxim del 15 per
100 sobre el total de l’import dels serveis que s’hagin incomplert, sense que l’import de
cadascuna d’aquestes penalitzacions pugui superar el 10% del preu del contracte, ni la
suma total de les penalitzacions el 50% del preu del contracte:
-

En el cas dels SLA.1, SLA.2, SLA.3, SLA.4, SLA.5 i SLA.6, la penalització s’aplicarà
sobre l’import total final de les partides B1.2, B1.3 i B.1.4 especificades al Quadre
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de Característiques del Contracte (en endavant, QCC) del Plec de Clàusules
Particulars de la present licitació.
-

En el cas de SLA.7, la penalització s’aplicarà sobre l’import unitari de les partides
B1.2 i B1.4 especificades al QCC del Plec de Clàusules Particulars de la present
licitació, per cada cas en que s’incompleixi el nivell de servei acordat.

-

En el cas de SLA.8, la penalització s’aplicarà sobre l’import total de la partida
B1.5 especificada al QCC del Plec de Clàusules Particulars de la present licitació.

-

En el cas de SLA.9, la penalització s’aplicarà sobre l’import total de la partida
B1.1 especificada al QCC del Plec de Clàusules Particulars de la present licitació.

En tot cas, en el supòsit de que el contractista incorri en incompliment dels nivells de
servei, es podran aplicar, per part de l’òrgan de contractació, les compensacions
establertes en la present clàusula de forma immediata, sense necessitat d’efectuar el
requeriment previ al contractista previst a la clàusula 23.3 del Plec de Condicions
Particulars que regeixen la present contractació.

5.10 Documentació del projecte
Durant l’execució dels treballs objecte del contracte, l’adjudicatari es compromet, en
tot moment, a facilitar a AMB INFORMACIÓ la informació i documentació que sol·liciti
per disposar d’un ple coneixement de les circumstàncies en que es desenvolupen els
treballs, així com dels eventuals problemes que es puguin plantejar i de les tecnologies,
mètodes i eines utilitzats per a resoldre’ls.

L’empresa adjudicatària haurà de presentar la següent documentació abans d’iniciar
el present contracte, així com també cada vegada que es realitzin modificacions sobre
la mateixa al llarg de la durada del contracte:

-

Memòria descriptiva de les solucions aportades per a les millores de la
infraestructura del CPD, indicant la marca, model, ID del producte, número de
sèrie i característiques principals de tots els equips.

-

Inventari dels equips de hardware, indicant la marca, model, ID del producte,
número de sèrie i característiques principals de tots els equips.

-

Inventari de les versions de software i control de les dates de renovació

-

Inventari de llicències i control de les dates de venciment
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-

Pla de manteniment preventiu del hardware

-

Protocol de manteniment correctiu del hardware

-

Pla de manteniment del software i llicències

-

Pla de manteniment de la sala

-

Protocol per al suport especialitzat a la gestió del CPD

La documentació mencionada anteriorment s’haurà de presentar en suport paper i
electrònic (PDF en format text, no escanejat, sempre que sigui possible).

5.11 Seguiment del projecte
AMB INFORMACIÓ designarà un cap de projecte que serà el responsable de la
comprovació, coordinació i vigilància de la correcta realització dels serveis contractats.
Per complir amb aquests objectius, efectuarà les funcions de direcció i d’inspecció
mitjançant les verificacions corresponents.

L’empresa adjudicatària proporcionarà, entre el seu propi personal, l’equip tècnic
necessari per a la realització dels treballs aquí presentats i designarà un cap de projecte
que actuarà com a interlocutor amb AMB INFORMACIÓ.

Es podran realitzar reunions marcades per les necessitats del projecte, per part d’un
comitè de seguiment tècnic que estarà composat pels dos caps de projecte (el
proposat per AMB INFORMACIÓ i el designat per l’empresa adjudicatària), amb la
participació dels membres de l’equip de treball que es considerin oportuns en cada
moment. La principal funció d’aquestes reunions serà la de coordinar l’evolució del
projecte i certificar l’entrega de la documentació tècnica corresponent.

5.12 Seguretat de la informació i dades personals
El desenvolupament i gestió del servei hauran de complir amb els paràmetres de
qualitat, disponibilitat i seguretat establerts per AMB Informació, la legislació vigent i les

Servei i subministrament per a l’adequació, manteniment i llicenciament del Centre de
Processament de Dades d’AMB Informació
35

Expedient CPS 11/2021

principals normes i bones pràctiques aplicables a les tecnologies de la informació i la
comunicació.
El desenvolupament de servei haurà de respondre com a mínim als requisits i les mesures
de seguretat tècniques definides a l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS), per a
sistemes d’informació de categoria mitja sense perjudici de les mesures que poguessin
derivar de la tipologia de servei i sensibilitat de les dades personals – atès el tractament
de dades que es realitzarà amb elles - i la informació que suportin aquests sistemes.
Principalment, ens trobem amb un contracte que, tot i que el seu objecte no és el de
manipular directament la informació i dades personals susceptibles de nivell alt de
protecció i seguretat que es troben a disposició d’AMB Informació, sí que hi tindrà accés
directe donat que el seu emmagatzematge és el propi CPD.
Per aquest motiu, cal que el proveïdor del servei ofereixi mesures de seguretat
extraordinàries orientades a:
-

Evitar, en la mesura del possible, la rotació de personal; tota variació i/o
intervenció puntual de personal durant l’execució del servei, haurà de ser
comunicada a AMB INFORMACIÓ en les termes exposats en el present Plec.

-

Establir un sistema d’identificació i seguiment diari del personal que accedeix a
la informació i executa el servei.

5.13 Traspàs al final del contracte
Un cop s’hagi arribat a la data de finalització del contracte entre AMB INFORMACIÓ i
l’empresa adjudicatària, sense renovació o pròrroga, es donarà inici a un període de
transmissió del coneixement i traspàs de dades al sistema del proveïdor que la succeeixi.

Durant aquest període, el proveïdor sortint posarà a disposició de l’entrant tota la
documentació considerada necessària per al correcte funcionament del servei.

De forma consensuada entre AMB INFORMACIÓ i els proveïdors sortint i entrant,
s’establiran unes pautes en relació amb el calendari i el personal dedicat a aquest
procés.
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Un cop planificada, es realitzarà la migració efectiva de les dades i els serveis des del
sistema del proveïdor sortint al de l’entrant. Un cop finalitzada aquesta migració, el
proveïdor entrant presentarà una avaluació de la mateixa amb l’objectiu de validar el
nivell de servei resultant. Aquesta avaluació serà conformada i aprovada per AMB
INFORMACIÓ.

El cost dels serveis de l’adjudicatari de la present licitació durant el període citat es
considerarà inclòs a tots els efectes en el contracte derivat de la mateixa.

5.14 Equip de treball
Serà objecte de valoració sobre el contingut de les propostes tècniques a presentar per
part dels licitadors que les empreses assegurin un equip de treball professional i suficient
per desenvolupar totes les tasques esmentades en el present document. Es valorarà
positivament que l’equip de treball designat per l’adjudicatari disposi dels següents
requisits:

-

Formació en el manteniment d’equips de SAI

-

Coneixements de sistemes de virtualització: VMware

-

Coneixements de sistemes de governança de xarxes

-

Coneixements de sistemes d’emmagatzematge i arquitectures: NetApp

-

Experiència en instal·lacions d’infraestructura IT i cablejat

Contingut de la proposta tècnica
La proposta tècnica ha de recollir, amb caràcter general, l’adequació dels equips que
s’han de subministrar i els serveis necessaris per garantir, com a mínim, el punts que
descriuen la situació actual en relació amb la millora dels equips actuals i la prestació
de cadascun dels serveis, amb l‘extensió màxima de fulls DIN-A4 que s’indica en cada
apartat, a doble cara i amb una mida de lletra Arial mínim 12. En el cas de propostes
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que superin aquests llindars en alguns dels seus apartats, no es consideraran objecte de
valoració el nombre de fulls sobre-passants dels llindars definits. A aquests efectes, no es
computaran els fulls destinats als índex, les portades, annexes que s’hagi d’adjuntar
segons prescripció establerta als Plecs o els fulls separadors.

Segons el que s’estableix en aquest document, es demana oferta tècnica per a la
realització d’aquest contracte, tan detallada com es consideri oportú. La proposta
s’haurà d’adequar al demanat en el plec i contindrà com a mínim la informació
detallada en els següents punts, corresponents als diferents criteris de valoració
d’aquesta contractació esmentats al Plec de clàusules particulars:

-

Solució tècnica proposada

-

Pla d’implantació i de qualitat

6.1 Solució tècnica proposada
La descripció de la solució tècnica ha d’incloure, com a mínim, els següents continguts:

•

Descripció de la solució que respongui a les especificacions de les millores de la
infraestructura de hardware (descrites a l’apartat 5.1. del present document)
o

Informació tècnica completa i detallada dels equips a subministrar,
annexant les certificacions corresponents

•

•

o

Diagrama d’arquitectura complet de les solucions, si s’escau

o

Pla d’implementació, proves i posada en servei dels nous equips

Protocol de manteniment
o

Pla de manteniment preventiu del hardware

o

Protocol de manteniment correctiu del hardware

o

Pla de manteniment del software i llicències

o

Pla de manteniment de la sala

o

Eina/es de seguiment de monitorització i del manteniment

o

Protocol per al suport especialitzat a la gestió del CPD

o

Propostes d’informes de seguiment

Pla de formació i traspàs de coneixement
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L’extensió màxima d’aquest apartat serà de 17 fulls.

6.2 Pla d’implantació i de qualitat
La descripció del Pla d’Implantació i de Qualitat haurà de contenir la següent
informació:

•

Perfil de l’equip de treball del projecte i coneixements i experiència dels recursos
a disposició de l’oferta, amb l’aportació –mitjançant annexes- dels currículums
de l’equip de treball i certificacions que es considerin oportunes.

•

Metodologia de projecte, de seguiment i de control de qualitat (per garantir el
compliment dels compromisos de nivell de qualitat del servei)
o

Taula de nivells de servei proposats, tenint en compte els nivells mínims
establerts en l’Annex 1 d’aquest Plec de prescripcions tècniques per a la
resolució d’incidències.

•

Conjunt de tasques a realitzar, recursos materials i calendari de treball previst per
a l’execució del projecte, indicant les eines que s’utilitzaran.

•

Sistemes i/o protocols de seguretat reforçats

•

Certificats i partnerships que complementin , Es tindran que adjuntar còpia, com
a annexes a la proposta tècnica, dels certificats i aliances que es puguin
presentar.

L’extensió màxima d’aquest apartat serà de 8 fulls.

Durant la vigència inicial del contracte o les seves pròrrogues, està previst el canvi de
l’electrònica de xarxa descrit en el punt 4.1.2 de l’actual document. Atès que la
tecnologia pot variar substancialment d’ara fins el moment de fer l’esmentat canvi, AMB
Informació prefereix deixar aquest apartat obert i no fer un pressupost concret, tot i
poder fer una estimació no superior als 10.458,00 €. Aquest canvi ha d’incloure, per part
de l’empresa adjudicatària, el pressupost, la instal·lació, configuració i posada en servei
del nou sistema, així com la formació i la documentació pertinent.
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Règim econòmic
La facturació del present contracte es realitzarà en funció de les següents fites:

-

En quant al subministrament, la instal·lació, la configuració i la posada en servei
d’equips de hardware, es facturaran individualment i de forma íntegra segons el
preu convingut un cop es certifiqui la instal·lació i el correcte funcionament dels
mateixos.

-

En quant al servei de manteniment, la facturació s’efectuarà anualment el dia
últim de cada any per un import fix determinat per l’oferta econòmica
presentada per l’empresa adjudicatària, o en el moment d’adquisició de nou
llicenciament o renovació de software..

-

En quant al servei de suport especialitzat a la gestió del CPD, la facturació
s’efectuarà mensualment el dia últim de cada mes en funció dels serveis prestats
durant el mes en qüestió i segons el pressupost prèviament acordat a la prestació
dels mateixos, indicant amb prou detalls els serveis realitzats, fins a l’exhauriment
de l’import total destinat a aquesta partida.

Barcelona, a data de la signatura,
El Director Tècnic, Ramon Pruneda i Felip
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Annex 1. Acords de nivell de servei
A continuació es detallen els nivells de servei mínims sol·licitats que s’hauran de
complir.

Generals del servei

Nivell

de

sol·licitat
SLA.1. Temps màxim de resposta (en remot) davant una
notificació d’incidència crítica en algun dels equips de
hardware i software (des de la notificació d’incidència)

30 minuts

SLA.2. Temps màxim de resposta (en remot) davant una
notificació d’incidència no crítica en algun dels equips de
hardware i software (des de la notificació d’incidència)

6 hores

SLA.3. Temps màxim de resposta (on-site) davant una
notificació d’incidència crítica en algun dels equips de
hardware i software (des de la notificació d’incidència)

2 hores

SLA.4. Temps màxim de resposta (on-site) davant una
notificació d’incidència no crítica en algun dels equips de
hardware i software (des de la notificació d’incidència)

24 hores

SLA.5. Temps transcorregut màxim fins a la resolució d’una
incidència crítica (des de la notificació d’incidència)

4 hores

SLA.6. Temps transcorregut màxim fins a la resolució d’una
incidència no crítica (des de la notificació d’incidència)

48 hores

SLA.7. Periodicitat dels treballs de manteniment preventiu
dels equips hardware i de la sala on es troba el CPD (des de
la signatura del contracte)

Cada 12 mesos

SLA.8. Temps màxim de resposta (en remot) davant una
sol·licitud al suport especialitzat de gestió del CPD (des de
la sol·licitud)

24 hores

SLA.9. Termini per a la realització dels treballs de
documentació i traspàs de coneixement (des de la
sol·licitud)

2 mesos
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