PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT TÈCNIC,
MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DE LES LLICÈNCIES SOFTWARE I HARDWARE, I DEL SERVEI
D’EMMAGATZEMATGE DE CINTES MAGNÈTIQUES PER A L’IRB BARCELONA
I.- INTRODUCCIÓ
La Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), és una fundació creada per la Generalitat
de Catalunya, la Universitat de Barcelona (UB) i el Parc Científic de Barcelona (PCB), que té per
objectiu contribuir a la millora de la qualitat de vida per mitjà de l’aplicació dels avenços en l’àmbit
de la ciència biomèdica bàsica i aplicada, i promoure la recerca multidisciplinària d’excel·lència en
la interfície entre la biologia i la química, així com fomentar la col·laboració entre les entitats locals
i els instituts de recerca institucionals, impulsant i coordinant la recerca interdisciplinària en
biomedicina. L’IRB Barcelona té condició de centre CERCA, reconegut per la Generalitat de
Catalunya.
L’IRB Barcelona, d’acord amb els seus objectius, necessita renovar els contractes de suport i
manteniment tant dels equips de hardware (maquinari informàtic) com de les aplicacions de software
de l’IRB Barcelona que donen suport als seu laboratoris d’investigació. També és objecte de
contractació el servei d’emmagatzematge de cintes magnètiques.
II.- OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ
L'objecte del present procediment es la contractació dels servei de suport tècnic, manteniment i
actualització de les llicències de software i hardware dels equips de l’IRB Barcelona relacionats al
punt IV d’aquests plecs, els quals estan ubicats a la seu de l‘IRB Barcelona.
Per altra banda, també és objecte de contractació el servei d’emmagatzematge de cintes
magnètiques.
Concretament, la contractació es divideix en els següents lots:









LOT 1: Serveis d’actualització i manteniment del software Veeam Backup
LOT 2: Serveis de suport tècnic i de manteniment del hardware de servidor HP Proliant DL585
G7
LOT 3: Serveis de suport tècnic i de manteniment del hardware de dos servidors SuperMicro
1022G-NTF
LOT 4: Serveis d’actualització i manteniment del software Microfocus Identity Manager y
Suse Linux Enterprise Server
LOT 5: Servei d’emmagatzematge de cintes magnètiques
LOT 6: Serveis de suport tècnic i de manteniment de hardware de tres servidors SuperStorage
6028R
LOT 7: Serveis d’actualització i manteniment del software VMWare
LOT 8: Renovació Manteniment llicencies i suport del software Commvault
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Específicament estaran inclosos tots els serveis, provisions i subministraments que siguin necessaris
per a l'execució total i completa del contracte en els termes detallats, mentre no s'especifiqui el
contrari en aquest plec de prescripcions tècniques.
III.- REQUISITS TÈCNICS DE LA CONTRACTACIÓ
1. Serveis de suport tècnic i de manteniment de hardware (aplicables als LOTS 2, 3, i 6)
Les ofertes hauran d'incloure i garantir, amb caràcter de mínims, les prestacions i serveis que es
detallen a continuació, els quals són obligatoris:
1.1. Servei de manteniment correctiu:
●

Assistència tècnica correctiva: Reparació en número il·limitat per als equips indicats sota
petició del departament d’ITS de l‘IRB Barcelona. Per tal d’efectuar la reparació una vegada
notificada la mateixa per l’equip d’ITS, l’adjudicatària haurà d’efectuar un diagnòstic, que
podrà ser efectuat remotament sempre que sigui possible i si no haurà de ser efectuat onsite. Si el diagnòstic conclou que efectivament hi ha una fallada hardware, l’adjudicatària
enviarà un tècnic on-site amb les peces de substitució necessàries, que sempre seran peces
originals i mai peces ‘refurbished’. Si la incidència pugues ser resolta mitjançant l’upgrade
del microcodi d’algun dels actius sota manteniment, l’adjudicatària efectuarà el mencionat
upgrade sense cost. La reparació serà en modalitat NBD, next business day. Els treballs hauran
d'efectuar-se per tècnics especialitzats en aquests equips durant l'horari de treball de 9.00 a
17.00 hores o similar (8 hores laborables) de dilluns a divendres, dies festius exclosos.

●

Upgrades de microcodi: l‘IRB Barcelona tindrà accés a totes les releases de microcodi pels
actius que estiguin sota el contracte de manteniment.

L’adjudicatària haurà de certificar que disposa de tècnics certificats en els fabricants del hardware
a mantenir o que està certificada per oferir serveis de manteniment per part del fabricant.
2. Serveis d’actualització i manteniment de software (aplicables als LOTS 1, 4, 7 i 8)
Les ofertes hauran d'incloure i garantir, amb caràcter de mínims, les prestacions i serveis que es
detallen a continuació, els quals són obligatoris:
2.1 Dret a noves versions del software
L’adjudicatària proporcionarà sense cost a l‘IRB Barcelona les noves versions del software cobert pel
contracte de manteniment que hagin pogut ser alliberades pel fabricant del software durant la
vigència del contracte.
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2.2 Manteniment correctiu
●

Assistència tècnica correctiva: L’adjudicatària haurà de proporcionar un servei de suport per
a incidències que es puguin produir durant l’ús del software objecte del contracte, sempre
que aquestes estiguin relacionades amb un mal funcionament o ‘bug’ del software. Amb
aquest objectiu proporcionarà el suport remot o presencial requerit per solventar la
incidència. Si necessari proporcionarà també el subministrament de noves versions o patches
que fossin menester. Els treballs hauran d'efectuar-se per tècnics especialitzats de
l’adjudicatària (si necessari amb el suport del fabricant) durant l'horari de treball de 9.00 a
17.00 hores o similar (8 hores laborables) de dilluns a divendres, dies festius exclosos.
L’adjudicatària implicarà en la resolució de la incidència si necessari al fabricant del software
en cas que no pugues resoldre-la amb recursos propis.

L’adjudicatària haurà de certificar que disposa de tècnics certificats en els fabricants de software a
mantenir i que està certificat pel fabricant per a prestar aquest tipus de servei.
Addicionalment en el lot nº 8 l’adjudicatària oferirà un servei de finestreta única, de forma que les
incidències i peticions que generés l’IRB Barcelona seran ateses íntegrament per l’empresa
adjudicatària, que serà qui en cas necessari les escalarà al fabricant del software. En cas que sigui
necessari actualitzar una nova versió, per obsolescència de la instal·lada o per recomanació del
fabricant l’adjudicatària farà la actualització (que podrà fer-se remotament).
3. Servei de recollida i emmagatzemament de cintes magnètiques (lot nº 5):
3.1 Situació actual
L‘IRB Barcelona fa còpies de seguretat de les dades dels seus servidors amb una periodicitat mensual
a cintes LTO7 i LTO8, les quals són transportades en una maleta a una ubicació remota a 20 km de
l’IRB Barcelona. Totes les cintes mensualment es tornen a enviar l’IRB Barcelona, que proporciona
de nou cintes noves per guardar a la ubicació remota.
El servei actual de recollida i emmagatzemament de les cintes (anomenat també “Búnker”) inclou:
●
●
●
●
●
●
●

Recollida mensual de cintes a l‘IRB Barcelona per personal degudament identificat de la
empresa actualment adjudicatària del servei en horari laboral.
Transport en maleta securitzada
Possibilitat de endarrerir o avançar la recollida fins a 48 hores a petició de l‘IRB Barcelona.
Cintes allotjades a maleta amb capacitat de fins a 30 suports LTO8
Manteniment d’una llista de persones autoritzades a recollir/entregar maleta, i de persones
amb permisos per fer modificacions dels llistat autoritzats.
Possibilitat de demanar entrega excepcional de maleta en menys de 24h.
Interlocució amb l’adjudicatària del servei per correu electrònic, telèfon o portal web.

3

3.2 Descripció general del servei sol·licitat
El servei ha d’incloure la recollida, l’emmagatzematge i totes les gestions associades al servei de
custòdia de les cintes magnètiques.
La quantitat de cintes magnètiques a emmagatzemar és de 30 com a màxim, del tipus LTO8.
Les cintes es guardaran en una maleta tancada amb clau, de la que té totes les còpies l‘IRB.
Mensualment s’haurà de recollir una maleta amb 30 cintes de l‘IRB, i proporcionar la maleta amb 30
cintes guardades del mes anterior.
3.2.1 Servei d’emmagatzematge:
L'emmagatzematge ha de realitzar-se en una maleta que compti amb les mesures ambientals i de
seguretat adequades que permetin la conservació adequada dels suports i el compliment de la
normativa de protecció de dades.
L'adjudicatària del servei es compromet a la implantació d'aquelles altres mesures que resultin
necessàries per a garantir el compliment de la normativa de protecció de dades aplicable en qualsevol
moment durant la vigència del contracte.
L'adjudicatària del servei no tindrà accés en cap cas al contingut de la maleta ni de les dades
emmagatzemades en els suports magnètics que estiguin sota la seva custòdia. Les claus per obrir la
o les maletes que es facin servir dins l’àmbit del servei estaran en propietat exclusiva de l’IRB
Barcelona.
L’empresa adjudicatària del servei i les seves instal·lacions han de complir amb els següents
requeriments, els quals son obligatoris:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Protecció contra incendis segons Reial Decret 513/2017 del 22 de maig
Han d’estar ubicades a més de 10 km del IRB
Control d'accés a la sala mitjançant targetes personalitzades, amb codi de seguretat o
qualsevol altre sistema amb les mateixes garanties de fiabilitat i seguretat
Controls de presències dotats d'alarma
Haurà d'estar dotada amb un sistema adequat d'extinció d'incendis, amb detectors i
extinció mitjançant “Gas Inert”
Igualment haurà de complir la normativa RF (resistent a foc)
Control continuat de les condicions ambientals de la sala: Temperatura entre 19 i 23 °C,
humitat relativa de l'aire entre el 50 i 55% i una puresa de l'aire superior al 98%
Subministrament garantit d'energia.
Garantia de no existir camps magnètics que afectin els suports.
Els suports han d'estar dipositats en una sala d'ús exclusiu, a fi d'evitar fonts de pols,
contactes amb altres materials, trànsit de persones, etc.
L’empresa adjudicatària haurà de disposar de les ISO 9001 i ISO 27001
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3.2.2 Lliurament i recollida:
S'entén per manipulació de lliurament i/o recollida de cintes magnètiques, totes aquelles activitats
que sigui necessari realitzar en les instal·lacions de l'adjudicatària per a localitzar, treure del lloc on
estiguin emmagatzemades, traslladar fins al vehicle que els transporti a l‘IRB Barcelona, i el
lliurament físic en les instal·lacions de l’IRB Barcelona de la maleta que contingui les cintes, així com
les actuacions complementàries.
En l'acte de lliurament de la maleta amb suports per part de l‘IRB Barcelona a l'adjudicatària
(recollida per a l'adjudicatària), aquest generarà un albarà en el qual s'indicarà data i hora de
lliurament de la cinta. Una còpia d'aquest albarà serà remesa electrònicament a l‘IRB, que
comprovarà la veracitat d'aquest albarà. En l'acte de lliurament de suports per part de l'adjudicatària
a l‘IRB Barcelona (recollida per l‘IRB Barcelona), l'adjudicatària haurà de conservar la informació del
dia i hora del lliurament dels suports i de la persona a la qual els hi ha lliurat, informació que després
es remetrà electrònicament l‘IRB.
3.2.3 Transport de la maleta:
S'entén per servei de transport aquell associat al lliurament i/o recollida de suports en les
instal·lacions del IRB, situades al carrer Baldiri Reixac 10, 08028 Barcelona, i el seu trasllat a les
instal·lacions de l'adjudicatària. Pot ser sol·licitat sota aquestes dues modalitats:
●

Transport programat mensual: s’efectuarà la darrera setmana de cada mes, en un dia a
concretar de dilluns a divendres, entre les 9hrs i les 15hrs, lliurament i/o recollida al IRB.
L’IRB Barcelona podrà sol·licitar amb un preavís de 24h l’ajornament de la recollida.

●

Transport urgent i extraordinari en menys de 24 hores: en qualsevol moment, de dilluns a
diumenge, per a lliurar en un marge de 24 hores (si fos sol·licitat un divendres seria per a
lliurar el dissabte). Aquestes sol·licituds de transport es podran realitzar pel mitjà que s'acordi
entre l'adjudicatària i l’IRB Barcelona (telèfon, correu electrònic, accés web, etc.) només
per les persones autoritzades que l’IRB Barcelona comuniqui a l'adjudicatària per a la gestió
d'aquest servei. Serà sense cost les 10 primeres vegades que es faci servir per part de l’IRB
Barcelona durant la durada del contracte.

Aquest transport ha de disposar de totes les mesures de seguretat necessàries per a evitar el furt o
robatori dels suports i ha de garantir que es satisfacin els requeriments per al correcte tractament
de dades de suports.

3.2.4 Onboarding del servei (Recollida i alta inicial) i finalització del servei:
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Un cop adjudicat el servei, l’IRB proporcionarà a l’adjudicatària un llistat amb les persones
autoritzades per gestionar el servei:
●
●

Autoritzadors: persones que podran donar d’alta o baixa del llistat les persones que faran
entrega o recolliran les maletes
Operadors del servei: persones que podran fer recollir i fer entrega de la maleta a
l’adjudicatària.

La gestió posterior d’aquestes llistes es farà mitjançant correu electrònic.
A l’inici del servei es farà el lliurament inicial de la maleta per contenir els 30 suports, amb les
corresponents claus o codis d’accés. L’IRB tornarà a l’adjudicatària la maleta amb els corresponents
suports dins la maleta.
Tanmateix, durant els 5 dies següents a la finalització del contracte l’adjudicatària proporcionarà
les cintes que tingui en la seva propietat al IRB sense cost. L’IRB Barcelona retornarà la maleta buida
amb les corresponents claus o credencials.

IV.- RELACIÓ DELS EQUIPAMENTS

Lot

1

2

Objecte

Descripció

Manteniment
per Veeam
Backup
Essentials
Enterprise y
Veeam ONE

Manteniment 6
x Veeam
Essentials
Enterprise
(VMware)

HP Proliant
DL585 G7

Manteniment
hardware NBD
5x8 Suport

Descripció Técnica Detallada

Núm. sèrie

Unitats

CZJ333097Q

1

La descripció tècnica es pot obtenir de la
web
de
HPE
(https://partsurfer.hpe.com/Search.asp
x?searchText=CZJ333097Q)

1
3
Server
Supermicro
1022G-NTF
(SM1022G)

Manteniment
hardware NBD
5x8 HW suport

2 procesadores AMD Opteron 6378 @
2,4GhZ 16c
64GB Ram (4x 16GB) del tipo DDR3-1600.
2 HDD 3,5” de 1TB SATA 6Gb/s @
7,2KRPM.
DVD.

S1FMGNT14A
09831

6

Raid Controller S2308L-L8i
Targeta 2 ports 10G RJ45 (AOC-STG-I2T).
Port LAN para system management (IPMI
2.0)
PSU del tipus Gold Level.
1
Manteniment
hardware NBD
5x8 HW suport

3

2 procesadores AMD Opteron 6378 @
2,4GhZ 16c
64GB Ram (4x 16GB) del tipo DDR3-1600.
2 HDD 3,5” de 1TB SATA 6Gb/s @
7,2KRPM.
DVD.
Raid Controller S2308L-L8i
Targeta 2 ports 10G RJ45 (AOC-STG-I2T).
Port LAN para system management (IPMI
2.0)
PSU del tipus Gold Level.

S1FMGNT1451
5432

Manteniment 550 x llicencies Novell
Identity Manager 4.0.2
4

Manteniment
llicències
Microfocus
Identity
Manager y SUSE
Linux Enterprise
Server

Manteniment
llicències
Microfocus
Identity
Manager i SUSE
Linux
Enterprise
Server

Manteniment 300 x llicencies Novell
Identity Manager Integration Modules
Maintenance
Manteniment 1 x licencia de SUSE Linux
Enterprise Server, x86 & x86-64, 1-2
Sockets with Unlimited Virtual Machines,
Standard Subscription, 1 Year
3
Tots els servidors tenen:

6

SuperStorage
6028R (SSG6028RE1CR12T.)

Manteniment
hardware
Ampliació
manteniment
IN SITU NBD

- 2 processadors del model Intel(R)
Xeon(R) CPU E5-2683 v3 @ 2.00GHz de 14
cores (28threads)
- 14 mòduls de memoria de 32GB, en
total 448GB, els DIMMs són tipus DDR42133MHz.
- 2 discos SSD de 120GB modelo INTEL
SSDSC2BB12
- controladora LSI 3108
- targeta hba 2 ports a 8 gbps
- targeta Intel 10-Gigabit X540-AT2 de 2
ports 10Gb.

S179961X5C1
9766
S179961X5C1
9770
S179961X5C1
9777

7

7

8

Manteniment
per VMware
vCenter Server
6 Foundation
for vSphere

1x VCS6-FNDP-SSS-A

Manteniment 6 x Production Support
Coverage Academic VMware vSphere 6
Enterprise for 1 processor

6x VS6-ENT-PSSS-A

Renovació
Manteniment
llicencies i
suport del
software
Commvault

Manteniment bàsic de Commvault pel
software Commvault de l’IRB (CommCell
ID: F7D5F)
Servei de suport de finestreta única de
l’empresa licitadora (incloent serveis
adicionals)
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