3.- FORMULARI DE LA PROPOSTA PRESENTADA A LA CONSULTA PRELIMINAR AL
MERCAT CONSISTENT EN SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT D’UNA
PLATAFORMA DE SERVIDORS HIPERCONVERGENTS

1. Títol de la proposta presentada pel participant:

2. Dades de l’entitat participant:
2.1.Nom/Raó social:

2.2.DNI o NIF:
2.3.Sector o àmbit d’activitat a què pertany:

2.4.Representant legal:

2.5.Col·laboradors/es (si és el cas):

3. Tipologia d’organisme:(marqui l’opció corresponent)
 Persona física
 Persona jurídica (pública o privada):
 Centre d’investigació:
 Universitat:
 Altres (especificar):

4. Dades de la persona de contacte:
4.1.Nom i cognoms:

4.2.Adreça electrònica:

4.3.Telèfon de contacte:
5. Breu descripció de l’entitat participant (activitat principal i sector del mercat):
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6. Breu descripció de la proposta:

7. Innovació i/o beneficis que ofereix la proposta en relació al mercat:

8. Estat del desenvolupament actual de la proposta (determinar si es troba en fase de
projecte, desenvolupament, si ja s’està comercialitzant,...)

9. Valoració aproximada de costos directes i indirectes (solució, manteniment, llicències,
allotjament,...)

10. Qüestions a respondre:
En base als requeriments expressats, i per donar resposta a la present consulta, caldrà respondre a les
següents qüestions:
Qüestions tècniques:


Solució tècnica proposada, presentant els detalls mínims per poder entendre quina
infraestructura es proposa, distribució, nombre de servidors, plataformes de programari,
capacitats netes i brutes proposades per sistema i node, sistemes de redundància, seguretat,
alt rendiment...



Fulla tècnica de cadascun dels models de nodes diferents proposats.



Funcionalitats de les solucions de programari presentades.



Funcionalitats addicionals que puguin tenir els programaris proposats (no incloses de base).



Identificar el mode de llicenciament de cadascun dels programaris proposats en cadascuna de
les capes de la solució, preferiblement en opció de compra + manteniment anual.



Identificació dels perfils que participarien en la implantació d’un projecte com aquest, identificant
les capacitats tècniques i de gestió de cada perfil, així com les hores de dedicació necessària
per cadascun dels perfils, i si és necessari més d’un recurs, el nombre de recursos per perfil.

Qüestions econòmiques:
Pel que fa a les qüestions econòmiques, caldrà detallar el cost unitari de tots i cadascun dels següents
conceptes:


Import de cada servidor individual proposat. Si es proposen 6 clústers diferents, caldrà l’import
unitari de cadascun dels 6 servidors tipus que composaran aquests 6 clústers.
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Import de manteniment anual 24x7 amb 4 hores de resolució, per cadascun dels servidors
(import unitari per servidor. Si es proposen 6 clústers, caldrà l’import unitari de cada model de
servidor que composi cada clúster).



Per cada programari proposat (HCI, Hipervisor, altres funcionalitat addicionals), caldrà
identificar les unitats mínimes de llicenciament, ja siguin per processador, usuaris, cores, o
altres elements. En base a aquestes unitats, caldrà:





o

Import unitari llicència.

o

Import unitari manteniment anual llicència.

Per les funcionalitats addicionals de les capes de programari, i de manera unitària, identificar:
o

Import unitari mòdul addicional.

o

Import unitari manteniment anual mòdul addicional.

Import unitari per servidor, dels serveis de muntatge, on s’inclourà:
o

Entrega maquinari i programari.

o

Desembalat, muntatge i connexió de tot l’equipament inclòs.

o

Instal·lació i configuració base de tots els programaris HCI i d’hipervisió.

o

Instal·lació i configuració base de la resta de programaris addicionals.

o

Totes les proves necessàries per assegurar la posada en producció.

o

Creació i entrega de documentació.

o

Suport en la posada en producció.



Import unitari rack 42U i 19”.



Manteniment anual unitari de manteniment de cada rack.



Import d’un traspàs de coneixement per dotar al personal del SEM d’autonomia per a la gestió
de la plataforma.



Import hora per perfil, del personal que participi en la implantació i gestió del projecte.



Import unitari hora, per una bossa de 500 hores per a suport en aspectes tècnics sobre la
plataforma, traspàs de màquines virtuals de l’entorn actual al nou, suport en el muntatge de
nous entorns, administració avançada... Si hi ha diferents perfils, caldrà indicar els costos per
cadascun d’ells. Caldrà indicar els costos directes (desglossant els de personal) i els indirectes
(desglossant costos d’estructura i benefici industrial).

11. Declaracions preceptives
El subjecte proposant autoritza expressament al SEM l’ús del contingut de la proposta
presentada, limitant-se aquest a la seva possible incorporació a les prescripcions
reguladores del procediment d’adjudicació que, en el seu cas, es tramiti.
El subjecte proposant consent expressament que aquest òrgan de contractació adopti les
mesures necessàries per a mantenir accessible i actualitzada la informació corresponent
sobre la proposta presentada, d’acord amb el règim de publicitat i confidencialitat previst
en el document regulador de la present consulta preliminar al mercat.
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