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1. Antecedents
La Direcció de serveis de tecnologies i sistemes corporatius (DSTSC) de la Diputació de
Barcelona té com a missió proporcionar tots els serveis i infraestructures d’informàtica i
telecomunicacions de la corporació, tant pel que fa a l’àmbit intern, com també amb
relació al suport als ens locals. D’aquesta manera s’assegura una direcció única per al
tractament lògic de la informació i les seves xarxes de transmissió, independentment del
seu format físic.
Entre d’altres té assignades les funcions següents:


Dur a terme els criteris fixats per la corporació en matèria de tecnologies de la
informació (informàtica, telecomunicacions i, en general, aquelles tecnologies
relacionades amb el tractament automatitzat de la informació) i proposar els
recursos necessaris que cal habilitar per a aquesta finalitat.



Coordinar les tasques administratives de l’àmbit TIC de totes les unitats de la
corporació i, de forma particular, aquelles que tenen interrelació, i proposar les
mesures adequades per a una màxima normalització.



Controlar i fer el seguiment d’aquelles tasques en matèria TIC realitzades per a
la corporació mitjançant recursos externs.



Proposar i gestionar les actuacions a desenvolupar per la corporació en matèria
TIC que, dins dels supòsits de la cooperació i assistència, es realitzin per als ens
locals de la demarcació de Barcelona.



Desenvolupar i gestionar els projectes TIC que es produeixin a proposta de les
àrees, direccions i serveis.



Coordinar la formació i reciclatge del personal corporatiu en matèria TIC.



Informar la despesa econòmica que generin les àrees, direccions i serveis de la
corporació i els seus organismes autònoms en matèria TIC.



Assessorar els organismes autònoms de la corporació en matèria TIC, quan així
es requereixi i tutelar, si escau, l’homogeneïtat en el tractament dels sistemes
d’informació comuns.

Pel que fa a l’objecte específic d’aquest contracte, una de les responsabilitats de la
DSTSC és la provisió, gestió i el manteniment de la infraestructura dedicada a
l’emmagatzematge de les dades que utilitzen els sistemes d’informació municipals,
corporatius i de biblioteques, els portals Web, el sistema de correu i les aplicacions
d’ofimàtica. Aquesta infraestructura està formada per les cabines de discos i de còpies
de seguretat.
El creixement vegetatiu i els nous projectes requereixen disposar de més espai en
aquesta infraestructura.
D’altra banda, tota la infraestructura d’emmagatzematge ha de garantir:


La seguretat en l’accés a les dades.



La integritat. Les dades han de reflectir el que els usuaris i els sistemes
d’Informació emmagatzemen.
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La disponibilitat. Cal garantir l’accés a les dades que són crítiques per a la gestió
davant d’incidències en el maquinari.



La capacitat de restauració. Cal garantir la recuperació de les dades davant de
pèrdues per errors, catàstrofes o corrupcions.

Per garantir la disponibilitat de les dades s’utilitzen mecanismes de rèplica de dades en
sistemes secundaris.
Així doncs, garantir la disponibilitat i la capacitat de restauració suposa que qualsevol
ampliació d’espai, útil i visible per als usuaris i les aplicacions, ha d’anar acompanyada
de l’ampliació de la rèplica de les dades.
Un altre aspecte important del sistema d’emmagatzematge i de còpies de seguretat és
la seva robustesa davant atacs que puguin malmetre la informació, com és el cas del
Ransomware.
Tant l’ampliació com l’actualització dels sistemes d’emmagatzematge i de còpies de
seguretat, ambdós íntimament relacionats, són necessaris per garantir la continuïtat
d’aquests dos sistemes i s’emmarquen dins de l’habitual creixement i actualització dels
mateixos.
Degut a la sensibilitat de certa informació relacionada amb infraestructures
considerades per la Diputació de Barcelona com a crítiques, per motius de seguretat i
confidencialitat hi ha cert contingut, en l’Annex d’aquest plec de prescripcions tècniques
particulars que només serà accessible prèvia sol·licitud del licitador interessat, seguint
el procediment establert a la clàusula 1.8 del plec de clàusules administratives
particulars que regula aquest expedient de contractació.
Les especificacions que figuren en el present document s’ajusten al que es preveu a
l’article 126, Regles per a l’establiment de prescripcions tècniques, de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
2. Objecte
És objecte de la present contractació l’adquisició d’equipament per l‘ampliació i
l’actualització del sistema d’emmagatzematge i de còpies de seguretat de la Diputació
de Barcelona.
3. Abast
En relació amb l’abast concret del servei, l’empresa contractista haurà de subministrar,
instal·lar físicament i posar en funcionament els següents elements:
1. L’ampliació de la capacitat de la cabina de discos dedicada a la infraestructura virtual
en 70 TB efectius.
2. L’ampliació de la capacitat de la cabina de discos dedicada a la infraestructura virtual
i rèplica en 181 TB efectius.
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3. Actualització del sistema de còpies de seguretat existent, mitjançant la substitució
d’un repositori obsolet.
4. Ampliació del sistema de còpies existent, amb un repositori de còpies de seguretat
immutables, incloent-hi el programari necessari per fer front a corrupcions de dades
causades per atacs de Ransomware i la seva detecció.
Queda fora de l’abast del present contracte la migració de dades d’un sistema a un altre,
que serà responsabilitat de la Diputació de Barcelona.
4. Descripció del contracte
L’empresa contractista haurà de subministrar els elements descrits a la clàusula
“Requeriments tècnics” així com tot el programari, elements auxiliars i accessoris
necessaris per a la instal·lació i funcionament de tots els elements descrits en aquest
apartat, fent-se’n càrrec del transport, instal·lació física, posada en funcionament i
configuració inicial, segons les especificacions del fabricant i criteris de la Diputació de
Barcelona.
Per a la instal·lació i posada en marxa d’aquest equipament, l’empresa contractista
s’haurà d’adequar a la planificació, als procediments, processos i eines implantades dins
de la DSTSC.
5. Requeriments tècnics
L’equipament a subministrar haurà de complir els requeriments tècnics que es detallen
en els següents apartats i hauran d’estar homologats i testejats pel fabricant.
5.1. L’ampliació de la capacitat de la cabina de discos dedicada a la infraestructura
virtual en 70 TB efectius
La Diputació disposa d’una cabina ELEMENT 01 (Annex). L’equipament que cal
subministrar per a la seva ampliació són 8 discos SSD de 7,68 TB cadascun de format
2,5 polzades.
Tots els discos i elements a subministrar hauran de ser 100% compatibles amb la cabina
existent ELEMENT 01 (Annex), sent necessària la presentació d’un document de
conformitat del fabricant de la cabina validant la compatibilitat dels discos a subministrar.
5.2. L’ampliació de la capacitat de la cabina de discos dedicada a la infraestructura
virtual i rèplica en 181 TB efectius
La Diputació disposa d’una cabina ELEMENT 02 (Annex). L’equipament que cal
subministrar per a la seva ampliació són 20 discos SSD de 7,68 TB cadascun de format
2,5 polzades.
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Tots els discos i elements a subministrar hauran de ser 100% compatibles amb la cabina
existent ELEMENT 02 (Annex), sent necessària la presentació d’un document de
conformitat del fabricant de la cabina validant la compatibilitat dels discos a subministrar.
5.3. Actualització del sistema de còpies de seguretat existent, mitjançant la
substitució d’un repositori obsolet
La Diputació disposa d’un repositori de còpies de seguretat primari, model ELEMENT
03 (Annex), que permet dotar el sistema de redundància i d’alta disponibilitat i que conté
còpies de seguretat de llarga retenció.
Per a la seva renovació es requereix un equip de més rendiment que l’actual, que
permeti una major escalabilitat per al creixement futur i que sigui 100% compatible amb
la replicació (vía IP) nativa bidireccional contra el ELEMENT 04 (Annex). No s’admetrà
una solució basada en software (solució virtual) ni una basada en el núvol.
L’equip a subministrar haurà de complir amb els següents requeriments tècnics mínims
(o superiors):
 1 controladora.
 2 safates de discos, cadascuna una capacitat de 15 discos de format 3,5
polzades.
 30 discos de 4 Terabytes cadascun, de format 3,5 polzades, amb una
capacitat total de 87 Terabytes útils.
 4 discos SSD de 920GB cadascun per a la funcionalitat “Instant Access”.
 4 connectors de 10 Gbps Ethernet òptics amb els seus transceptors inclosos.
 4 connectors de 16 Gbps Fiber Channel òptics amb els seus transceptors
inclosos.
 288 GB de memòria RAM.
 16 GB de memòria NVRAM.
 Capacitat de 400 o més fils d’escriptures simultanis.
 Capacitat de processament de backup de 33TB/hora deduplicat inline.
 Capacitat d’escalabilitat fins a 260 TB útils.
 Capacitat de deduplicació i compressió global tipus inline en origen o destí
amb tecnologia de bloc variable, que deduplica les dades abans de ser
emmagatzemades a disc.
 1 armari bastidor de 42 unitats i 600mm d’amplada, 100% compatible amb
l’equip a subministrar.
L’equip inclourà les següents funcionalitats amb les seves corresponents llicències:






Protocol eficient de xarxa que únicament enviï les dades deduplicades i
comprimides.
ELEMENT 05 (Annex).
Capacitat de replicació nativa contra el repositori de còpies secundari
existent de forma bidireccional.
La tecnologia de rèplica ha de suportar topologia múltiple (1 a 1, 1 a N, N a
1, N a N i en cascada) i permetre un mínim de 200 fils simultanis de rèplica.
ELEMENT 06 (Annex).
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Possibilitat d’habilitar un nivell de desbordament al núvol basat en polítiques
i mantenint la deduplicació.

5.4. Ampliació del sistema de còpies existent, amb un repositori de còpies de
seguretat immutables i el software necessari per fer front a corrupcions de dades
causades per atacs de Ransomware i la seva detecció
Per tal de disposar d’un repositori de còpies de seguretat que sigui una rèplica del primari
(apartat 5.3) i alhora que asseguri la recuperació total de les dades de còpies de
seguretat en cas d’atac de tipus Ransomware, es requereix ampliar el sistema de còpies
de seguretat existent amb el subministrament d’un equip que sigui totalment compatible
amb els equips de còpies de seguretat primari i secundari mitjançant el seu sistema de
replicació nativa.
La solució no podrà estar basada en el núvol, és a dir, les dades a protegir hauran d’estar
ubicades en tot moment dintre de les instal·lacions de la Diputació de Barcelona. La
solució a subministrar ha d’incorporar les següents funcionalitats:


ELEMENT 07 (Annex).

Els requeriments tècnics mínims dels equips a subministrar són les següents:
Un repositori de còpies de seguretat amb les següents característiques:
 1 controladora del sistema.
 2 safates de discos, cadascuna una capacitat de 15 discos de format 3,5
polzades.
 30 discos de 4 Terabytes cadascun, de format 3,5 polzades, amb una
capacitat total de 87 Terabytes útils.
 4 discos SSD de 920GB cadascun per a la funcionalitat “Instant Access”.
 4 connectors de 10 Gbps Ethernet òptics amb els seus transceptors
inclosos.
 4 connectors de 16 Gbps Fiber Channel òptics amb els seus transceptors
inclosos.
 288 GB de memòria RAM.
 16 GB de memòria NVRAM.
 Capacitat de 400 o més fils d’escriptures simultanis.
 Capacitat d’escalabilitat fins a 260 TB.
 Capacitat de deduplicació i compressió global tipus inline en origen i destí
amb tecnologia de bloc variable, que deduplica les dades abans de ser
emmagatzemades a disc.
 1 armari bastidor de 42 unitats i 600mm d’amplada, 100% compatible amb
l’equip a subministrar.
Per a l’execució dels programes necessaris per a l’anàlisi i detecció d’atacs sobre
màquines virtuals, es requereix un servidor amb les següents característiques:
 2 processadors amb 16 nuclis cadascun a una freqüència de 2,3 GHz.
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10 mòduls de 32 GB cadascun de memòria RAM a 3200 MT/s.
Mòdul controlador amb dues targetes M.2 de 240 GB en RAID1.
6 discos de 1,2TB SAS a 10.000 rpm.
Targeta de xarxa amb dos ports de 10 Gbps E SFP+ i els seus transceptors
òptics instal·lats.
 Targeta de xarxa amb dos ports de 1 Gbps E Base-T.
 Capacitat d’executar l’hipervisor ESXi.
6. Prova de verificació

La Diputació de Barcelona, a través de la DSTSC, es reserva el dret a demanar a les
empreses licitadores (inicialment a la que s’hagi proposat com a adjudicatària), sense
cost addicional, la realització d’una prova de verificació, per tal de validar que
l’equipament tecnològic ofertat s’ajusta a les especificacions tècniques que s’han recollit
en aquest plec de prescripcions tècniques.
Aquesta validació es realitzarà en dues fases:
Fase 1: l’adjudicatària enviarà a la Diputació de Barcelona la documentació original (fitxa
tècnica original, manuals tècnics, instruccions de muntatge, certificacions o qualsevol
altre document que pugui acreditar les seves especificacions) de l’equipament detallat
en aquest plec de prescripcions tècniques.
Fase 2: cas que la DSTSC determini la validació de la documentació aportada com a
insuficient, tindrà la potestat de realitzar una segona fase per a la verificació. En aquest
cas, l’adjudicatari instal·larà l’equipament tecnològic proposat en un entorn de proves
que posarà a disposició la DSTSC per realitzar la verificació corresponent.
Es considerarà que l’equipament proposat té l’acceptació de la DSTSC, si es comprova,
de manera objectiva i a partir de la documentació tècnica facilitada per l’adjudicatari o,
si fos el cas, a través de la segona prova de verificació, que funcionarà correctament
integrat en la infraestructura del sistema d’emmagatzematge de dades i de còpies de
seguretat existent, de manera que sigui compatible i admeti, com a mínim, les mateixes
configuracions que els equipaments que actualment estan instal·lats, d’acord amb les
prescripcions tècniques recollides en aquest plec de prescripcions tècniques.
7. Instal·lació
La instal·lació de l’equipament objecte del contracte afecta directament a un sistema
crític per a la Diputació de Barcelona: el sistema d’emmagatzematge i còpies de
seguretat. Per aquest motiu, la integració dels nous sistemes i unitats en els centres de
dades existents es considera una tasca sensible que requereix d’uns coneixements
específics tant del producte com del sistema on s’ha d’instal·lar.
La instal·lació de l’equipament objecte d’aquest contracte no podrà comportar cap canvi
ni substitució no prevista en aquest plec, total o parcial, de la infraestructura existent als
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CPDs corporatius, i en concret, de la infraestructura del sistema de gestió de dades,
sense l’acceptació prèvia de la DSTSC.
Abans de qualsevol actuació, l’empresa contractista presentarà una descripció de les
tasques a realitzar que hauran d’incloure un certificat d’idoneïtat per part del fabricant
de la cabina destinatària. Totes les actuacions hauran de ser validades per la DSTSC.
L’empresa contractista podrà delegar en el fabricant la instal·lació i posada en
funcionament dels equips subministrats.
Tots els elements subministrats hauran de ser lliurats en un termini màxim d’un mes a
comptar des de la data de formalització del contracte i es disposarà d’un termini
addicional de dos mesos, com a màxim, per a la seva instal·lació, a comptar des de la
data de lliurament dels béns.
8. Acords de Nivell de Servei (ANS)
Els ANS permeten obtenir indicadors per avaluar el grau de compliment del servei.
No computaran els períodes de temps en què el contractista està pendent de resposta,
reunions, dades o concreció de requeriments per part dels tècnics o usuaris de la
Diputació de Barcelona o de tercers proveïdors sempre que aquests no tinguin una
relació contractual directa amb l’empresa contractista principal, donat que en aquell cas
el temps computarà com a temps propi de la contractista a tots els efectes previstos en
aquest Plec.
S’estableix un termini màxim d’un mes per realitzar el subministrament dels béns, a
comptar des de la data de formalització del contracte i de dos mesos addicionals per a
la instal·lació de tots els components recollits en aquest plec de prescripcions.
9. Penalitats
En el cas d’incompliment dels ANS per part de l’empresa contractista, i en el supòsit que
la Diputació de Barcelona opti per la no-resolució del contracte, es preveuen les
penalitats següents: amb una quantitat igual al 0,5% de l’import total del pressupost del
contracte, per cada mes de retard, a descomptar del pagament final.
La quantitat màxima de penalitat es fixa en un 50% de l'import mensual (IVA exclòs).
Cas d’incompliment dels acords de nivell de servei les factures hauran de contemplar
les penalitats segons el que es preveu en aquesta clàusula. En concret, per a les
penalitats derivades de l'incompliment sobre els ANS establerts s'aplicarà el següent
procediment:


Durant les reunions entre el contractista i els tècnics de la DSTSC per avaluar la
correcta execució de la prestació, s'analitzarà entre altres factors l'acompliment
dels ANS.



Cas que la DSTSC detecti incompliments en els compromisos de serveis
establerts els comunicarà formalment al contractista i es procedirà a realitzar el
tràmit d’audiència amb el contractista, on podrà al·legar tot allò que consideri
convenient.
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Finalment i com a conseqüència del tràmit esmentat el contractista elaborarà un
document on els recollirà i el lliurarà a la DSTSC.



La Diputació de Barcelona, una vegada adoptat l'acord administratiu intern
corresponent, notificarà al contractista la quantitat exacta que se li descomptarà
en la factura corresponent al primer període de facturació obert



Cas que el contracte hagués finalitzat (sigui quin sigui el motiu d'aquesta
circumstància), les quantitats pendents en concepte de penalitats es
descomptaran de la garantia definitiva.

10. Garantia
L’equipament descrit en els apartats 5.1 i 5.2 s’instal·larà en les cabines existents i la
seva garantia quedarà vinculada a la garantia ja existent de la cabina.
Per a l’equipament descrit en els apartats 5.3 i 5.4, com a elements crítics que són,
caldrà incloure 4 anys de garantia del fabricant a comptar de la data de recepció i/o
conformitat de la prestació contractada. El temps de resolució durant el període de
garantia serà de 4 hores en horari 24x7, amb les següents característiques (en
concordança amb el que s’ha recollit a l’apartat 4 Descripció del contracte):
-

La substitució d’elements que generin incidències.

-

Ús de les llicències

-

Disponibilitat de noves versions dels programaris.

-

Dret al suport del fabricant.

Durant el període de garantia també queda inclòs el programari de l’apartat 5.4, per a
l’analítica de 50 TB de dades o sobre l’augment de la capacitat que hagi sigut millorat
pel contractista en la seva oferta.
Tots els elements de substitució, els avariats, hauran de proveir-se sense contenir cap
informació i sempre seran nous, no podent ser en cap cas readaptats o reparats.
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