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PLEC DE PRESCRTPCTONS TiCNTQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT r TNSTAL.LACIó
DIUNA C,ABINA QUE PROVEEIXI LIESPAI D'EMMAGATZEMAMENT INFORMATIG EN I'ENTORN DE

PRoDUccró - ur<prorENT 2o1glo2-o

1 - OBIECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el subministrament i la instal.Iació d'una cabina d'emmagatzemament
informàtic digital per a I'entom de producció amb les següents característiques:
Requisits tècnics:
o Doble controladora
o Fins a24TB de Cache
o 2 ports100/1000 Ethernet
o 5 ports de 10GB per cadascuna de les controladores
o 1 TB de Memoria NMVe (5I2 per controladora)
o Processador 2 x 64-bit 6-core 1.90 Ghz
o 64 GB RAM
o 8 GB de NVRAM
o Port d'expansió SAS a 12Gb
EI sistema d'emmagatzematge ha de permetre treballar amb SSD
SSD com a Cache amb un mínim de 1,8 TB

Natiu o la utilització del

AIta disponibilitat:
o Substitució de discs en calent
o Canvi de controladors en calent
o Actualització del sistema operatiu en calent

Compatible amb programari de còpies de seguretat Symantec Backup Exec, Veeam
comvault

o

Dimensions: Format per instal.lar-lo en rack
Integració amb el Cluster de VMWare actual que disposa de tres servidors ESXi amb versió
6.5 i tecnologia 10Gb
Ampliacions:
o La cabina ha de tenir capacitat per connectar en eI futur una possible cabina
d'expansió
o La cabina ha de poder connectar-se en mode clúster amb altres cabines compatibles
o En cas de migració a un sistema superior, que sigui possible aprofitar la
infraestructura adquirida transformant-se amb una safata de discs addicional
Capacitat mínima per a24 discos.
o Mínim de 4 discos SSD de 960 GB
o Mínim de 20 discos SAS de 900GB a 10K - 6 GB/s
El nou sistema d'emmagatzematge ha de ser capaç de moure càrregues en calent a
agregat o raid sense afectar la producció

nivell
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Suport per a diferents protocols d'accés a arxius. Com a mínim NFS, CIFS, iSCSI i FCP.
o CIFS: EI servei de fitxers CIFS caldrà que s'integri amb ActiveDirectory. Ha de poderse adscriure al domini Windows corporatiu com un equip windows més. Així mateix
ha de poder obtenir informació sobre el domini (controladors, DNS, etc...), ha de
poder assignar permisos per usuaris i grups de seguretat del domini en temps real, i
ha de poder assignar quotes sobre directoris i recursos compartits. Un mateix fitxer

o

o

ha de poder ser compartit simultàniament i nativament pels entorns Linux i
Windows
NFS: Caldrà que suporti les versions 2, 3 i 4 del protocol NFS. EI sistema ha de poder
permetre la consulta als snapshots NFS sense necessitat de realitzar punts de
muntatge dels mateixos. Haurà de disposar d'un sistema gràfic de gestió de quotes
sobre els filesystems compartits. Així mateix haurà d'integrar-se amb I'antivirus
subministrat per a realitzar I'escaneig en calent de les dades abans d'escriure-Ies en
el recurs compatit NFS
iSCSI i FCP: Caldrà que s'integri amb els actuals servidors de producció mitjançant
connexió directa o electrònica de xarxa

Tolerància a fallades. El sistema d'emmagatzemament ha de suportar una arquitectura que
previngui la fallada d'un disc individual, i que aquesta afecti a la resta de discs del matex
agregat, mitjançant hot-spare. Així mateix, ha de suportar hot-swap per a Ia substitució de
discs en calent. Caldrà que el sistema suporti la caiguda d'almenys 2 discs d'un mateix raid
group amb la mínima degradació del servei i també permetre la recuperació amb la mínima
pèrdua d'informació i amb eI mínim temps d'aturada en el cas de caiguda d'un servidor físic

Optimització i aprovisionament de I'emmagatzemament. El sistema caldrà que disposi de
tecnologia de de duplicació de dades a nivell d'agregat de discos, garantint uns ratii de 2:'J,
en discs SDD. També ha de garantir Thin Proúsioning. Ha de permetre utilitzar discs
virtualitzats amb la capacitat de poder créixer i decréixer els volums en calent i també
aprovisionar els clients amb més espai continu sense necessitat d'incrementar I'espai físic
Redimensionament. La mida dels volums publicats s'ha de poder estendre o reduir en calent
sense afectar ni interrompre el funcionament dels servidors que les usen
Rendiment.El sistema ha de tenir QoS adaptatiu, ha de permetre poder assegurar un
rendiment específic mínim i màxim per a un servei determinat

Continuitat de negoci. Caldrà que incorpori la tecnologia snapshots a nivell natiu i amb
consistència sobre programari de tercers, com per exemple VMware, SQL, Exchange, sense
degradació de rendiment

Connectivitat de xarxa. Cal disposar de ports de xarxa de gestió de com a mínim 1 GB
usables per controladora, que assegurin una alta disponibilitat
Seguretat: la cabina ha de permetre I'encriptació de les dades, tant a nivell de bloc com
nivell de fitxer

a

Instal.lació i migració
o

Aprovisionament del material addicional necessari (SFP's, Cables, ect..) per
assegurar la connectivitat entre la cabina d'emmagatzematge i els tres servidors
ESXi assegurant l'alta disponibilitat del servei en cada servidor.

o

Migració

de tot I'entom de

producció actual contra

el nou sistema
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d'emmagatzematge (51 items VM)

2.

o

Migració del sistema de fitxers actual en servidor al nou emmagatzematge integrat
a la cabina d'enmagatzematge.

o

Integració i configuració amb el actual sistema de backup Veritas Backup Exec 16.

TERMINI PERAT LTIURAMENT I I..A INSTAI.I.ACIó

El lliurament de I'equip i les actuacions per incorporar-Io en el sistema informàtic del Síndic de
Greuges de Catalunya es duran a terme sota la supervisió del personal tècnic de la institució en el
termini màxim de dos mesos posteriors a la signatura del contracte, o en el termini establert per
I'adjudicatària en I'annex 3.B del Plec de clàusules administratives particulars que inclogui en la
seva oferta.
Per cada dia d'endarreriment en la posada en funcionament de I'equip que superi aquests dos
mesos o en el termini establert per I'adjudicatària en I'annex 3.8 del Plec de clàusules
administratives particulars que inclogui en la seva oferta, per causes atribuibles a I'adjudicatària,
s'aplicarà una penalilzacií de 20 €.
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PROPOSTA D'INFRAESTRUCTURA DE I,A SOTUCIó PNOPOSENR

Les empreses licitadores hauran de presentar en la seva oferta una descripció de la proposta
d'infraestructura amb Ia identificació i I'explicació de la solució proposada, atenent els
requeriments tècnics descrits en I'apartat 1 d'aquest plec. Incloure la documentació relacionada
annexada amb tants fulls com sigui necessari. Aquest document ha d'incloure una relació
detallada dels elements oferts, fent una referència especial a les especificacions recollides en
aquest plec. També ha d'incloure els catàlegs de les especificacions tècniques dels productes, els
certificats de conformitat amb normes i compatibilitat amb tercers, certificats de rendiment,
nombre i tipus de
de programari ofertes, etcètera

Rafael
Síndic

greuges

Barcelona, L de març de 2018
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