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1. Objecte del plec
Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC en endavant) disposa actualment d’una
xarxa de dades de comunicacions per a la interconnexió dels seus serveis entre les diferents
ubicacions geogràfiques de les quals dona connectivitat.
L’objecte del present plec és definir els requeriments i condicions necessàries per a la
contractació del servei de suport i manteniment de la xarxa de dades de comunicacions i
plataformes wifi i de monitorització d’FGC, que garanteixin:
1. Una política de manteniment i suport associada a l’equipament de la xarxa de dades
i plataformes d’FGC, que asseguri el servei en les millors condicions i la major qualitat.
2. Una gestió de garanties esteses de fabricant que permeti a FGC segons necessitat
incorporar l’equipament tant actual com futur.
3. Un model de relació que permeti disposar d’un model de relació, d’unes eines de gestió
i d’uns mecanismes de control i seguiment.
4. Una metodologia de processos adequat a les necessitats requerides per part d’FGC.
5. Uns nivells de servei associats a les necessitats de manteniment i suport de la xarxa
de dades i plataformes d’FGC.
Els objectius principals del present plec es basen en els següents aspectes:
_

Incloure i assegurar els serveis necessaris per la realització de tasques de manteniment
correctiu, preventiu i evolutiu requerits per a la consecució del servei.

_

Procurar el millor estat de conservació de totes les parts i elements que integren
cadascun dels equips de la xarxa de dades i plataformes d’FGC.

_

Solucionar qualsevol incidència en el mínim temps possible, assegurant els nivells de
qualitat i servei establerts.

_

Optimitzar els costos associats al suport i al manteniment, millorant els serveis
disponibles actuals i implantant nous serveis de valor afegit.

_

Obtenir una estructura de tarificació coherent i homogènia.

El present plec queda inclòs en la documentació de licitació i forma part contractual de la mateixa.
En la elaboració de les ofertes s’hauran de tenir en consideració tots els apartats que formen part
d’aquest plec, donat que l’empresa que resulti adjudicatària haurà de complir amb tot allò que
s’especifica en el present document. La informació continguda en el present document queda
subjecte al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
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2. Abast del plec
L’àmbit d’aplicació d’aquest plec contempla el servei de manteniment de fabricant i suport de la
xarxa de dades i plataformes wifi i de monitorització d’FGC associades a tasques correctives,
preventives i evolutives requerides per a la consecució del servei en les millors condicions i la
major qualitat.
S’engloba a mode resum el següent equipament de xarxa:
_

Equipament de xarxa Central MPLS (Core):
_
_
_
_

_

Equipament de xarxa d’Agregació MPLS:
_

_

_

Format per 411 commutadors de xarxa, connectats a la xarxa d’accés de cada
estació.
Format per 8 enrutadors de xarxa, connectats a la xarxa d’accés de cada estació.

Equipament de Plataforma Wifi:
_
_
_

_

Format per 4 nodes connectats a la xarxa d’Agregació d’Estacions Nodals: Rubí
i NEO.

Equipament de xarxa d’Accés:
_

_

Format per 103 nodes d’agregació connectats a la xarxa central i distribuïts en
un total de 88 estacions.

Equipament de xarxa de Distribució (XADA):
_

_

Format per 7 nodes centrals ubicats als següents 6 centres: Rubí, NEO,
Martorell, Sant Boi, Plaça Catalunya i Sarrià.
Format per 1 equip de core actualment en reposició.
Format per 2 nodes centrals funcionant com a Multiplexors i ubicats als centres
de Rubí i NEO.
Format per 2 nodes centrals funcionant com Route Reflectors i ubicats als
centres de Rubí i NEO.

Format per 49 Punts d’Accés wifi connectats a la xarxa d’accés i distribuïts en
les diferents estacions.
Format per dos controladores wifi.
Format per un servidor Radius d’autenticació.

Equipament de Plataforma de Monitorització:
_

Format per les eines de gestió, control i monitorització d’FGC (Cisco Prime, HP
Openview i Nagios).

Equipament xarxa de dades
Bloc associat

Volumetries

Xarxa Core

8 equips de Core, 2 equips Multiplexors i
2 equips Route Reflectors

Xarxa Agregació

103 equips d’Agregació

Xarxa Distribució (XADA)

4 equips de Distribució

Xarxa Accés

411 SWs i 8 Routers
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Equipament xarxa de dades
Bloc associat

Volumetries

Plataforma Wifi

50 APs, 2 Controladores wifi i 1 Servidor Radius

Plataforma Monitorització

Cisco Prime, HP Openview i Nagios

Taula 1. Informació resum equipament de xarxa de dades d’FGC

El detall de l’equipament, les ubicacions i estacions, així com l’arquitectura de xarxa de cada bloc
es defineixen en el punt de “Descripció de la Situació Actual”.
Actualment, la xarxa d’FGC està en contínua evolució i renovació, i per tant, el contracte haurà
de permetre, durant la seva vigència, els canvis i modificacions que vagin sorgint.
Tota la informació continguda en el present plec s’ha de tractar amb la màxima confidencialitat,
en especial, les dades de caràcter personal que no siguin públiques o notòries i que estiguin
relacionades amb l’objecte del projecte i els detalls tècnics que aquí s’exposen. Queda totalment
prohibit l’ús i tractament d’aquestes dades sense l’autorització per escrit d’FGC, tant en el termini
d’execució del contracte com després de la seva finalització.
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3. Descripció de la Situació Actual
La descripció de la situació actual detalla els següents blocs:
_

Arquitectures de xarxa amb la definició de les arquitectures de xarxa de comunicacions
i plataformes actuals d’FGC, identificant els diferents nivells de funcionalitat.

_

Resum de l’equipament de xarxa associat a la xarxa de dades d’FGC.

_

Cobertura geogràfica amb el detall de les diferents ubicacions, tant dels nodes centrals
com l’equipament d’estacions i oficines.

_

Manteniment i suport de fabricant actual associat a l’equipament de la xarxa de dades
d’FGC.

3.1 Arquitectura global de xarxa
L’arquitectura global de la xarxa de comunicacions d’FGC defineix els següents blocs
d’interconnexió:
XARXA MPLS

XARXA CORE

4

MPLS

L3

L3

L3

L3

2

XARXA AGREGACIÓ

L2/L3

L2/L3

L2/L3

L2/L3

2

XARXA DISTRIBUCIÓ
L2/L3

L2/L3

L2/L3

XARXA ACCÉS (ESTACIÓ)

PLATAFORMA Wifi

PLATAFORMES DE MONITORITZACIÓ

1

L2/L3

3

4

XARXA SERVEIS

Figura 1. Arquitectura Global de xarxa de Comunicacions d’FGC

1. Xarxa Central de Core: Interconnexió dels punts centrals MPLS de la xarxa de
comunicacions d’FGC.
2. Xarxa de comunicacions d’Agregació i Distribució: Ubicació dels diferents nodes
d’agregació MPLS i distribució de la xarxa XADA que interconnecten les diferents
estacions d’FGC.
3. Xarxa de comunicacions d’Accés: Ubicació de l’equipament de la xarxa d’accés on
aniran connectats els diferents serveis d’FGC.
4. Altres Arquitectures: Inclou les plataformes wifi i de monitorització d’FGC.
A continuació es detalla una descripció d’alt nivell amb l’equipament relacionat a cada bloc, així
com les volumetries i les ubicacions associades.
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3.1.1 Arquitectura de xarxa Central de Core
L’arquitectura central de la xarxa de comunicacions d’FGC defineix la interconnexió dels punts
centrals de la xarxa MPLS. Aquest equipament de Core serà l’encarregat de connectar les
diferents estacions a través de la xarxa d’agregació a través d’una topologia en anell,
proporcionant doble camí i facilitant la commutació automàtica en cas de fallida d’un dels camins.

C O RE_ME

CO RE_COR
C
L USTER
USTER
CL

RR

Lle g e n d a:
Enllaços 10Gbps
Enllaços 1Gbps

C O RE_BO

Agregació d’enllaços
(80 2.3ad)

C O RE_NEO

CO R Ce n tra l Ru b í

RR

C O RE_PC

C O RE_SR

PC

Ce n tra l Plaça Catalun ya

SR

Ce n tra l Sa rrià

BO

Ce n tra l Sa nt Bo i

NEO Ce n tra l Ed ifici NEO d e Sarrià
ME

Ce n tra l Ma rto rell En llaç

Figura 2. Arquitectura Core de xarxa d’FGC

La xarxa central d’FGC està formada per 7 nodes centrals interconnectats entre sí, modulars i
amb arquitectura redundada. Aquests equips fan la funció de Provider Router (equipament P) i
interconnecten els equips d’agregació amb funció de Provider Edge (equipament PE) cap a les
diferents estacions. Addicionalment als nodes centrals actualment connectats, existeix un equip
de reposició.
Aquests nodes centrals estan situats a les següents ubicacions i contemplen el següent
equipament:
Ubicacions centrals

Volumetries Equipament (P)

Rubí (CPD)

2 x Cisco ASR9006

Plaça Catalunya

1 x Cisco ASR9006

Sarrià

1 x Cisco ASR9006

Sant Boi

1 x Cisco ASR9006

Nou Edifici d’Oficines de Sarrià (CPD)

1 x Cisco ASR9006

Martorell Enllaç

1 x Cisco ASR9006

Equipament Spare

1 x Cisco ASR9006

TOTAL equipament funció Core

8 x Cisco ASR9006

Taula 2. Ubicacions i equipament de xarxa Central - Core

_

Rubí, és el punt principal de control de l’operativa de funcionament de les dues línies
d’FGC. Disposa de l’equip principal de gestió i està format per equipament doble
funcionant com a un únic equip virtual.

_

Sarrià, és el punt de la línia de Barcelona - Vallès que divideix el tram urbà del tram
suburbà.
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_

Plaça Catalunya, per la seva situació geogràfica permet recollir els anells terminals de
Barcelona en les dues línies.

_

NEO, concentra la gestió corporativa d’FGC i els punts d’entrada i sortida a l’exterior de
la xarxa d’FGC.

_

Sant Boi, per la seva situació geogràfica es tracta del punt intermedi del tram principal
de la línia Llobregat - Anoia.

_

Martorell Enllaç, per la seva situació geogràfica permet l’enllaç dels dos ramals de la línia
Llobregat - Anoia.

Els centres d’operacions de Rubí i NEO funcionen com a punts principals de l’operativa i treballen
en mode actiu-actiu.
Per a la interconnexió entre la central de Rubí i Martorell existeix equipament model Cisco
ASR920, identificats com a Multiplexors. Per aquesta interconnexió es fan servir dos equips
Cisco ASR920, un per cada node.
Ubicacions

Volumetries Equipament
(MUX)

Rubí (CPD)

1 x Cisco ASR920

Martorell Enllaç

1 x Cisco ASR920

TOTAL equipament funció MUX

2 x Cisco ASR920

Taula 3. Ubicacions i equipament de xarxa - Multiplexors

La xarxa central també està formada per dos equips dedicats anomenats Route Reflectors, que
comparteixen les taules de rutes dels diferents serveis, permetent connectivitat total amb els
equips PE (Provider Edge):
Route
Re flector

Eq uips
Ag re gació
( P E)

Eq uips
Ag re gació
( P E)

Route
Re flector

Eq uips
Ag re gació
( P E)

Eq uips
Ag re gació
( P E)

Figura 3. Arquitectura interconnexió Route Reflectors d’FGC

Aquests dos equips estan situats i distribuïts un a cada CPD:
Ubicacions centrals

Volumetries Equipament (RR)

Rubí (CPD)

1 x Cisco ASR1001

Edifici NEO de Sarrià (CPD)

1 x Cisco ASR1001

TOTAL equipament funció RR

2 x Cisco ASR1001

Taula 4. Ubicacions i equipament de xarxa – Route Reflectors
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3.1.2 Arquitectura de xarxa d’Agregació i Distribució
La xarxa d’agregació defineix dos arquitectures diferenciades:
_

Arquitectura de xarxa d’Agregació tipus Estació.

_

Arquitectura de xarxa d’Agregació tipus Nodal.

3.1.2.1 Arquitectura de xarxa d’Agregació tipus Estació
La xarxa d’Agregació tipus Estació defineix una arquitectura física d’accés amb desplegament
en anell, englobant les estacions geogràficament més pròximes, garantint la disponibilitat dels
serveis i facilitant doble camí. La xarxa de serveis o xarxa d’accés està directament connectada
als equips PE, tal i com es mostra a la següent figura:

Eq uips
C o re

Eq uips
C o re

Eq uips
Ag re gació
( P E)

Eq uips
Ag re gació
( P E)

Eq uips
Ag re gació
( P E)

Eq uips
Ag re gació
( P E)

VLANs

Lle g e n d a:
Enllaços 10Gbps

X a rxa
d ’Accés

Eq uip
Ac cé s

Eq uip
Ac cé s

Eq uip
Ac cé s

X a rxa
d ’Accés

X a rxa
d ’Accés

Enllaços 1Gbps
Agregació d’enllaços
(80 2.3ad)

Figura 4. Arquitectura xarxa d’Agregació d’FGC – Tipus Estació

La xarxa d’agregació tipus Estació interconnecta 86 estacions mitjançant 100 nodes d’agregació
connectats a la xarxa central. Està formada per 91 equips model Cisco ASR920 i 9 equips model
ASR903, formant un total de 15 anells (detall dels anells definit a l’Annex I – Descripció Anells
d’FGC d’aquest document).
Ubicació

Equipament xarxa
Agregació tipus Estació

Volumetries Equipament (PE)

Estacions

Model Cisco ASR920

91 x Cisco ASR920

Estacions

Model Cisco ASR903

9 x Cisco ASR903

TOTAL equipament funció PE

91 x Cisco ASR920
9 x Cisco ASR903

Taula 5. Ubicació i equipament associat xarxa Agregació - Tipus Estació

Les 86 estacions anteriorment definides formen part de les següents línies:
_
_
_

Línia Barcelona – Vallés: 43 estacions.
Línia Llobregat – Anoia: 43 estacions.
Cremallera Montserrat: 2 estacions.
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3.1.2.2 Arquitectura de xarxa d’Agregació tipus Nodal
La xarxa d’Agregació tipus Nodal defineix una arquitectura física d’accés amb una capa
addicional d’equips amb funcions de Customer Edge Routers (equipament CE) per a la
interconnexió de la xarxa de serveis o xarxa d’accés. Aquest tipus de xarxa es defineix en les
estacions ubicades a nodes centrals, actualment a Rubí i NEO.

Eq uips
C o re

Eq uips
Ag re gació
( P E)

Eq uips Distribució

VLANs
Lle g e n d a:
Enllaços 10Gbps

Eq uip
Ac cé s

Eq uip
Ac cé s

Eq uip
Ac cé s

Eq uip
Ac cé s

Enllaços 1Gbps
Agregació d’enllaços
(80 2.3ad)

Figura 5. Arquitectura xarxa d’Agregació d’FGC – Tipus Nodal

La xarxa d’Agregació de tipus Nodal està formada per equips CE que fan les funcions d’agregació
connectats a la xarxa central. Està formada per 2 equips model Cisco ASR903 a Rubí i 1 equip
model Cisco ASR920 a NEO ubicades en la Línia Barcelona – Vallés:
Ubicació

Equipament xarxa Agregació
tipus Estació Nodal

Volumetries
Equipament (PE)

Rubí

Model Cisco ASR903

2 x Cisco ASR903

NEO

Model Cisco ASR920

1 x Cisco ASR920

TOTAL equipament funció PE

2 x Cisco ASR903
1 x Cisco ASR920

Taula 6. Ubicació i equipament associat xarxa Agregació - Tipus Nodal

Ubicació

Equipament xarxa XADA

Volumetries
Equipament (CE)

Rubí

Model Cisco 6800

2 x Cisco 6807

NEO

Model Cisco 6500

2 x Cisco 6509

TOTAL equipament funció CE

2 x Cisco 6800
2 x Cisco 6500

Taula 7. Ubicació i equipament associat xarxa XADA - Tipus Nodal

Plec Tècnic FGC – Prestació de servei peI manteniment i suport de la Xarxa de Dades de Ferrocarrils de la Generalitat
d Catalunya
12/45

3.1.3 Arquitectura de xarxa d’Accés
L’arquitectura de xarxa d’Accés d’FGC defineix la LAN interna de cada estació. Està formada
per equips de commutació de nivell 2 i/o nivell 3 connectats en estrella als equips d’agregació i/o
distribució. Actualment la xarxa d’accés està formada per 411 equips de commutació i 8 equips
d’enrutament de nivell 3 situats a les 88 estacions i oficines d’FGC.

C a pa Core

C a pa Agregació/ Distribució

VLANs

Eq uip
Ac cé s

Eq uip
Ac cé s

Eq uip
Ac cé s

Eq uip
Ac cé s

Eq uip
Ac cé s

Lle g e n d a:
Enllaços 10Gbps
Enllaços 1Gbps

XARXA SERVEIS

Agregació d’enllaços
(80 2.3ad)

Figura 6. Arquitectura xarxa d’Accés d’FGC

La xarxa d’accés està formada pel següent equipament, distribuït en les diferents estacions i
oficines d’FGC:
Ubicació

Equipament xarxa d’accés
Switching

Volumetries Equipament
(Switching)

Estacions/Oficines d’FGC

Models Cisco 2960 (models 2960,
2960X,2960CG, 2960S, 2960G)

283 x Cisco models 2960

Estacions/Oficines d’FGC

Models Cisco 3750 (models 3750,
3750V2 i 3750X i 3750E)

10 x Cisco models 3750

Estacions/Oficines d’FGC

Models Cisco 3560 (models 3560,
3560V2, 3560G)

46 x Cisco models 3560

Estacions/Oficines d’FGC

Models Cisco 2950 (models 2950,
2950G)

50 x Cisco models 2950

Estacions/Oficines d’FGC

Model Cisco Nexus 3542

1 x Cisco Nexus 3542

Estacions/Oficines d’FGC

Model Cisco Nexus 3548

3 x Cisco Nexus 3548

Estacions/Oficines d’FGC

Model Cisco 3550

1 x Cisco Model 3550

Estacions/Oficines d’FGC

Model Cisco IE5000

1 x Cisco IE5000

Estacions/Oficines d’FGC

Model Cisco IE4000

16 x Cisco IE4000

TOTAL equipament funció Switching

411 x equips de Switching

Taula 8. Ubicació i equipament associat xarxa d’Accés – Switching
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xarxa

d’accés

Ubicació

Equipament
Routing

Estacions/Oficines d’FGC

Model Cisco 1921

3 x Cisco 1921

Estacions/Oficines d’FGC

Model Cisco 1600

1 x Cisco 1601

Estacions/Oficines d’FGC

Model Cisco 1841

1 x Cisco 1841

Estacions/Oficines d’FGC

Model Cisco 2821

2 x Cisco 1841

Estacions/Oficines d’FGC

Model Cisco 3745

1 x Cisco 3745

TOTAL equipament funció Routing

Volumetries
(Routing)

Equipament

8 x equips de Routing

Taula 9. Ubicació i equipament associat xarxa d’Accés – Routing

3.1.3.1 Serveis FGC
FGC ofereix un conjunt de serveis, a les diferents estacions i a les centrals connectades a la
xarxa d’accés. A continuació es detalla a mode resum els diferents serveis oferts per FGC:
_

VIP: Equips de CAR i cancel·ladores (validadores), incorporats al servei general de
venda i peatge. Es basa en una arquitectura de concentradors d’àrea, màquines
expenedores i màquines validadores, les quals recullen tota la informació de les
estacions i les envien a la central de forma agregada.

_

MAEs: Servei de màquines expenedores, incorporades al servei general de venda i
peatge.

_

Telecomandament estació: Servei definit per al control general de les estacions. Es
basa en una arquitectura de PLCs concentradors d’estació connectats a la xarxa de
dades i a un bus de PLCs local d’estació (FIPWAY).

_

Telecomandament energia: Servei definit per al control general d’energia de les
estacions.

_

UPS: Sistemes UPs (Sistema d'Alimentació ininterrompuda) de les estacions, per al
subministrament d’energia al sistemes de forma ininterrompuda.

_

Baixa Tensió: Equips de baixa tensió ubicades a les estacions.

_

Cronometria Estació: Servei de sincronització de rellotge de les estacions.

_

Cronometria Maquinistes: Servei de cronometria per a la sincronització d’horaris de
trens.

_

SIC: Sistema d’Informació de Client basat en pantalles d’Informació. Arquitectura basada
en PLCs d’estació connectats a la xarxa de dades.

_

Interfonia: Servei d’Interfonia per les estacions. Arquitectura basada en equips IP
connectats a la xarxa de dades.

_

Megafonia: Servei de Megafonia per les estacions. Arquitectura basada en equips
gestors d’estació.

_

CCTV - Estacions: Sistema de seguretat amb circuit tancat de televisió a les estacions.
Arquitectura actualment basada en càmeres anàlogues, càmeres IP i gravadores
d’estació connectades a la xarxa de dades.

_

CCTV - Intrusió: Sistema de seguretat amb circuit tancat de televisió perimetral definit a
les estacions.
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_

CCAA – Control d’accessos: Control d’accés intern per als empleats a les diferents
estacions.

_

CCTV – Tren: Sistema de seguretat amb circuit tancat de televisió al tren.

_

Radiocomunicacions: Xarxa de Veu, basat en radiofreqüència com a mitjà de
transmissió de les diverses estacions.

_

Tràfic T-Mobilitat: Sistemes intel·ligents de pagament contactless del servei SOC
Mobilitat (màquines validadores, targetes contactless, aplicacions mòbils, servidors
centrals, etc).

_

Serveis d’informació al tren: Servei d’aplicacions de vídeo.

_

Altres serveis del tren: Serveis de Manteniment d’energia, incidents, passatgers i
alarmes definits al tren.

_

Altres serveis Continguts: Serveis de càrrega de continguts a les estacions (publicitat,
Customer Experience, etc).

_

Senyalització vies – Dades Crítiques: Aplicacions crítiques relacionades amb la
senyalització de les vies.

_

Telefonia Corporativa: Servei de Xarxa de Telefonia corporativa d’FGC.

_

Xarxa Radiocomunicacions Tetra: Sistema de radiocomunicacions digital intern, aïllat
i securitzat. Es fa servir internament pels empleats de les estacions.

_
_

Xarxa Corporativa: Serveis corporatius d’FGC. Inclou servei de correu, dns, dhcp, etc.
Xarxa de Gestió: Xarxa de gestió i de monitorització.

_

Xarxa de Backups: Xarxa de Backups per a la realització de còpies de seguretat dels
diferents sistemes d’FGC.

_

Xarxa Alarmes: Xarxa d’alarmes de les Estacions.

_

Xarxa Internet: Servei de connectivitat d’accés a Internet de la xarxa FGC. L’accés es
realitza només des de la central, les estacions actualment no tenen sortida a Internet.

_
_

Xarxa Wifi: Servei de connectivitat Xarxa Wifi corporatiu.
Dispositius: Servei per la interconnexió de dispositius temporals a la xarxa de dades
segons necessitat, no identificat en una xarxa concreta.
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3.1.4 Altres Arquitectures
3.1.4.1 Arquitectura plataforma Wifi
La plataforma Wifi facilita el servei d’accés wireless a les oficines, PDAs, convidats, telèfons i
portàtils d’FGC. La xarxa Wifi està formada per 50 Punts d’Accés distribuïts per les diferents
estacions i/o oficines d’FGC, un servidor Radius i dos controladores centrals ubicades al node
central de NEO:

Figura 7. Arquitectura plataforma Wifi d’FGC

La xarxa Wifi està formada pel següent equipament, distribuït en les diferents estacions i oficines
d’FGC:
Ubicació

Estacions/Oficines d’FGC

Edifici NEO de Sarrià (CPD)

Equipament
xarxa Wifi

Volumetries
(Wifi)

Models Cisco Aironet series 2700

43 x Cisco Aironet 2700

Models Cisco Aironet series 1700

6 x Cisco Aironet 1700

Models Cisco Aironet series 1140

1 x Cisco Aironet 1140

Model Cisco Wireless Controller 5520

2 x Cisco WLC-5520

Servidor físic UCS-C220

Inclou Controller, CPU, memòria,
discos i font d’alimentació

Model Cisco Servidor Radius ACS 5.6

1 x Llicència Cisco ACS 5.6

TOTAL equipament funció Wifi

Equipament

50 x APs
2 x WLC
1 x Servidor UCS
1 x Llicència ACS (llicència)

Taula 10. Ubicació i equipament associat plataforma Wifi
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3.1.4.2 Arquitectura plataforma de Monitorització
La plataforma de Monitorització facilita el servei de gestió, control i monitorització de tot
l’equipament associat a la xarxa de comunicacions d’FGC. L’Arquitectura de la plataforma de
monitorització actual, està formada per solucions de Cisco Prime, HP Openview i Nagios,
instal·lades a servidors virtuals i ubicats al centre de Rubí.
XARXA MONITORITZACIÓ

Cisco Prime
Server1

HP Openview

XARXA DE DADES

Nagios

Figura 8. Arquitectura plataforma de Monitorització d’FGC

_

Cisco Prime (Cisco Works): Eina per a l’aprovisionament i diagnòstic de la
infraestructura de xarxa de dispositius Cisco.

_

HP Openview: Eina per a l’administració i gestió de la infraestructura de xarxa de tots
els dispositius d’FGC, independentment de la marca i el fabricant. Proporciona un mapa
d’autodescobriment i una visualització topològica de la xarxa, mostrant l’estat de tots els
elements.

_

Nagios: Eina per a la monitorització de l’estat actual dels recursos i elements de xarxa.

Actualment, la plataforma de monitorització està instal·lada a un servidor físic UCS:
Ubicació

Equipament xarxa
Monitorització

Volumetries Equipament
(Monitorització)

Servidor físic UCS-C22-M3S

Inclou Controladora, CPU, memòria,
discos i font d’alimentació

Cisco Prime Infraestructure

1 x Llicències Cisco Prime

HP Openview Windows NNM (Network
Node Manager)

1 x Llicències HP Openview

Nagios

1 x Nagios (no requereix llicència)

Rubí (CPD)

TOTAL equipament funció Monitorització

1 x Servidor UCS
1 x Llicències Cisco Prime
1 x Llicències HP Openview
1 x Nagios (no requereix llicència)

Taula 11. Ubicació i equipament associat plataforma de Monitorització
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3.2 Resum Equipament de xarxa
A mode resum, l’equipament associat a la xarxa de dades i plataformes wifi i de monitorització
d’FGC és el següent:
Resum Equipament xarxa de dades i plataformes d’FGC
Tipologia Equipament

Volumetries Totals

Equipament ASR Core

8

Equipament ASR Core - MUX

2

Equipament ASR Core - Route Reflectors

2

Equipament ASR Agregació
Equipament xarxa XADA
Equipament Switching

103
4
411

Equipament Routing

8

Equipament Wifi Controladores

2

Equipament Wifi servidor UCS

1

Equipament Wifi Servidor Radius ACS (llicències)

1

Equipament Wifi APs

50

Equipament Monitorització servidor UCS

1

Equipament Monitorització Cisco Prime (llicències)

1

Equipament Monitorització HP Openview (llicències)

1

Equipament Monitorització Nagios (llicències)

1

Taula 12. Resum equipament xarxa de dades i plataformes d’FGC

El detall de la informació relacionada als models, hardware associat i part numbers es pot trobar
a l’Annex II – Inventari Equipament de Xarxa d’aquest document.
Actualment, la xarxa d’FGC està en contínua evolució i renovació, i per tant, el contracte haurà
de permetre, durant la seva vigència, tots els canvis i modificacions que vagin sorgint.

3.3 Cobertura geogràfica
La informació relacionada amb les diferents ubicacions tant dels nodes centrals com l’equipament
d’estacions i oficines es detalla a l’Annex III – Inventari Cobertura Geogràfica.

3.4 Manteniment i Suport
Actualment, el servei de manteniment d’FGC incorpora tasques reactives i correctives de xarxa
per tal d’assegurar la consecució dels serveis, així com un suport de fabricant associat a
l’equipament de xarxa de dades crític.
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4. Descripció de la Situació Objectiu
La situació objectiu pel suport i manteniment de la xarxa de dades i plataformes wifi i de
monitorització d’FGC haurà de complir amb els següents criteris:
_

Disposar d’una política de manteniment i suport, adaptada a les necessitats i
requeriments d’FGC, que incorpori i s’ajusti a tot l’equipament de la xarxa de dades i
plataformes tant actual com futura.

_

Disposar d’una gestió de garanties esteses de fabricant, que incorpori i es vagi adaptant
a les necessitats d’FGC tant actuals com futures.

_

Disposar d’un model de relació, unes eines de gestió, uns mecanismes de seguiment i
un pla de comunicació adequat entre el proveïdor i FGC.

_

Disposar d’una metodologia de processos adequada a les necessitats requerides per
part d’FGC.

_

Disposar dels nivells de servei adequats pel manteniment i suport de la xarxa de dades
i plataformes d’FGC, així com la definició de les penalitzacions associades a
l’incompliment dels mateixos.

POLÍTICA DE MANTENIMENT I SUPORT

GESTIÓ DE GARANTIES

MODEL DE RELACIÓ

METODOLOGIA DE PROCESSOS

NIVELLS DE SERVEI
Figura 9. Situació Objectiu
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5. Requeriments Generals
Els requeriments generals pel servei de suport i manteniment de la xarxa de dades i plataformes
wifi i de monitorització d’FGC incorporen els següents aspectes:
_

Servei de Manteniment d’equipament amb fabricant i garanties esteses de fabricant.

_

Servei de Suport incorporant tasques correctives, preventives i evolutives.

_

Model de Governança, definint un model de relació i una metodologia de processos per
complir amb la qualitat i els nivells de servei acordats.

_

Nivells de Servei (ANS) adequats pel manteniment i suport de la xarxa de dades i
plataformes d’FGC.

5.1 Servei de Manteniment de fabricant
El servei de Manteniment de fabricant associat a l’equipament de la xarxa de dades i
plataformes d’FGC defineix els següents requeriments:
_

_

_

El servei de manteniment amb fabricant haurà d’incloure durant el període de vigència
d’aquest contracte:
_

L‘equipament de la xarxa de comunicacions de dades i plataformes d’FGC
associat al present plec.

_

L’equipament amb venciment i finalització de les garanties actuals.

_

L’equipament a incorporar i/o a donar de baixa al contracte degut a l’evolució i/o
actualització de la xarxa.

Tant per l’equipament existent com pel que es vagi subministrant, s’haurà de contractar
el manteniment de fabricant complint amb els següents requeriments:
_

El contracte de manteniment amb el fabricant ha de ser de titularitat d’FGC
actuant l’adjudicatari com a revenedor d’aquest contracte.

_

FGC haurà de disposar de les eines, els accessos i els processos amb fabricant
necessaris per a la gestió i contractació d’actius.

_

FGC haurà de disposar de les eines, els accessos i els processos necessaris
per la obertura, tractament i seguiment de tots els casos amb fabricant.

_

FGC haurà de poder obrir casos il·limitats amb fabricant de forma directa, sense
intermediaris i amb usuari directe de client.

_

En el cas que algun dels fabricants associats a l’equipament de xarxa i/o
plataformes no ofereixi les possibilitats anteriorment descrites, FGC acordarà
amb l’adjudicatari la millor solució adaptada a les seves necessitats.

El hardware haurà d’estar associat a un manteniment de fabricant que inclogui la
reposició d’equips i/o parts avariades.
_

Es garantirà una gestió i enviament d’equips i/o parts d’equips avariats a les
ubicacions seleccionades en tot el període del contracte. La modalitat
contractada variarà en funció de l’equipament associat al contracte (detall de
l’equipament actual definit a l’Annex IV –Inventari Equipament de Xarxa i
Plataformes - Manteniment Fabricant):
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_

Nivell de reposició d’equipament amb modalitat 24x7x4: En horari 24x7
amb 4 hores de reposició.

_

Nivell de reposició d’equipament amb modalitat 8x5xNBD (Next
Business Day): En horari 8x5 amb reposició al dia següent.

_

L’adjudicatari haurà de definir el procediment a seguir per part d’FGC per la
gestió amb fabricant de les reposicions associades al contracte.

_

FGC serà responsable de la gestió de la petició, substitució i retirada del
hardware i/o parts avariades. El suport de l’adjudicatari podrà ser sol·licitat en
cas de que FGC ho requereixi.

_

Tot el software inclòs en la licitació haurà d’estar associat a un manteniment de fabricant
que inclogui la disposició de totes les versions de programari (minor i major releases).

_

El servei de manteniment haurà d’oferir una eina per a la recopilació de l’estat de
l’equipament de xarxa i plataformes. Aquesta eina haurà de poder, com a mínim, extreure
de forma automàtica la següent informació:
_
_
_
_

_

El tipus de contracte associat a l’equipament de xarxa i plataformes.
Les vulnerabilitats associades a l’equipament de xarxa i plataformes.
El venciment i la finalització del servei de manteniment i fabricació (EoS i EoL).
La incorporació de nou equipament en temps real.

L’adjudicatari haurà de presentar a l’inici del servei (amb un marge d’un mes des de la
signatura del contracte) la documentació associada als serveis de manteniment de
fabricant contractats.

5.2 Servei de Suport
El Servei de Suport defineix les tasques associades de manteniment correctiu, preventiu i
evolutiu de xarxa.
El servei de suport ofert per l’adjudicatari haurà de contemplar la recepció, registre i seguiment
de les sol·licituds de peticions, consultes i incidències realitzades per part d’FGC, garantint els
següents criteris:
_

Haurà de garantir un horari de cobertura d’atenció de 24 hores, 365 dies l’any i
haurà de complir amb els nivells de servei establerts.

_

Haurà d’incloure una eina centralitzada per a la gestió de sol·licituds, facilitant
un únic punt de contacte.

_

Haurà d’oferir capacitat de diagnòstic en remot o de forma presencial en cas de
ser requerit per FGC. El tècnic amb presència física haurà de disposar dels
mitjans tècnics i dels coneixements necessaris per efectuar les actuacions.

_

Haurà d’oferir, en cas de ser requerit per part d’FGC, d’un servei de substitució
o reparació d’equipament avariat, seguint els processos i normatives establertes.
El tècnic amb presència física haurà de disposar dels mitjans i coneixements per
efectuar les actuacions necessàries.

_

Haurà d’incloure el suport per a la resolució de possibles problemes amb el
programari i actualització d’equips:
_

Valoració i assessoria del programari proposat a instal·lar.
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_

Realització de les tasques tècniques per l’establiment o actualització del
programari i/o suport a FGC per la realització de les mateixes.

_

L’adjudicatari haurà d’actualitzar i mantenir informat a FGC de forma constant de
l’estat de totes les sol·licituds i incidències en curs. FGC podrà sol·licitar, els
informes d’incidència amb la informació de l’històric, diagnòstic, actuacions i
tasques realitzades.

_

El servei de suport haurà d’incloure la instal·lació, posada en marxa i suport de
l’eina de recopilació de l’estat de xarxa i plataformes d’FGC, així com la formació
en base al funcionament i extracció dels informes de l’eina.

_

Amb l’objectiu de mantenir la qualitat del servei durant el període de
manteniment, l’adjudicatari haurà de posar a disposició d’FGC els recursos
tècnics adequats per a la gestió del contracte. S’haurà d’acreditar i certificar
l’experiència i coneixement de cadascun dels perfils assignats a la prestació del
servei.
El servei de suport pel manteniment correctiu haurà d’oferir un procediment
d’escalat amb la definició dels diferents nivells de suport i funcionalitats. Haurà
d’oferir l’escalat directe de tercer nivell de suport en cas de necessitat segons
els SLAs definits.

_

_

El servei de suport pel manteniment correctiu pel tractament d’incidències haurà
d’oferir un perfil amb titulació mínima de fabricant Cisco CCNP i escalat directe
a un perfil tècnic amb titulació de fabricant Cisco CCIE segons els SLAs definits.

El servei de suport defineix addicionalment tasques pel manteniment preventiu i evolutiu de
xarxa, complint amb els següents requeriments:
_

L’adjudicatari haurà de realitzar revisions anuals durant el període del contracte que
facilitin la identificació i diagnosi de possibles funcionaments fora dels paràmetres òptims
que podrien generar incidències o averies a futur, així com la gestió del creixement i
evolució.

_

Les auditories es realitzaran de forma remota o presencial i en l’horari establert per FGC.
Aquestes auditories inclouran les següents tasques:
_

Tasques preventives:
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_

Identificació de l’estat de les garanties de l’equipament de la xarxa de dades
i plataformes d’FGC.
Identificació d’obsolescències d’equipament que incloguin riscos a curt, mig
o llarg termini.
Identificació dels números de sèrie dels diferents elements.
Anàlisi de logs i alarmes.
Revisió d’àmbits de seguretat.
Revisió i actualització de versions de programari a les darreres versions
estables que publiqui el fabricant.
Revisió del creixement i evolució.
Revisió d’incidències i problemes repetitius en el temps i realització de plans
de prevenció.
Altres tasques i accions que l’adjudicatari consideri oportunes.

Tasques evolutives:
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_

_

Notificació i presentació a través de workshops de nous serveis, millores
tecnològiques, actualitzacions i solucions que puguin ser d’interès per FGC.
Aquestes sessions es realitzaran de forma presencial a les ubicacions i
horaris definits per FGC.
Identificació i realització de la proposta de millores, així com dels plans de
continuïtat.

_

De la realització de les auditories, l’adjudicatari haurà de generar informes de
recomanacions i millores per tal d’evolucionar la plataforma, així com mitigar possibles
incidències futures.

_

FGC podrà requerir del suport de l’adjudicatari per tal d’aplicar les mesures, correccions,
millores i evolucions identificades.

_

El servei de suport pel manteniment preventiu i evolutiu haurà d’oferir un perfil amb
acreditació mínima de fabricant Cisco CCNP i un altre amb titulació Cisco CCIE, amb un
mínim de cada perfil del 75% d’hores totals anuals assignades a aquest servei.
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5.3 Model de Governança
5.3.1 Model de Relació i Reporting
El Model de Relació acorda les funcions i responsabilitats tant d’FGC com de l’adjudicatari del
contracte per tal d’assegurar el compromís del compliment de les respectives obligacions. Aquest
model definirà la interlocució i coordinació amb l’adjudicatari, així com la definició de les diferents
reunions de seguiment, tant periòdiques com sota demanda, entre els responsables d’FGC i els
responsables de l’adjudicatari del contracte.
Amb caràcter general, l’Àrea d’Administració Tècnica de Comunicacions d’FGC actuarà com
a interlocutor amb l’adjudicatari per a la gestió d’aquest contracte.
L’adjudicatari haurà de definir l’estructura organitzativa amb els responsables i interlocutors per
a la prestació del servei i ajustada a les necessitats del present contracte. S’assignarà un
Responsable de Contracte, encarregat de:
_

Participar en les reunions de seguiment i control amb FGC.

_

Informar de l’evolució, canvis i/o incidències que hagin sorgit durant aquest temps.

_

Assegurar que es compleixen les obligacions contractuals i els nivells de qualitat pactats.

_

Fer el seguiment i control dels nivells de servei pactats.

_

Donar suport en qualsevol requeriment de servei addicional i possibles canvis d’abast.

_

Realitzar el seguiment continuat dels objectius, millores i estratègies del contracte.

_

Resoldre qualsevol aspecte de facturació.

_

Negociar possibles renovacions o pròrrogues del contracte.

_

Resolució de problemes puntuals.

L’adjudicatari actuarà com a punt d’interlocució entre FGC i el fabricant. Tot i això, FGC haurà de
disposar en tot moment d’accés directe als serveis de manteniment contractats.
Els comitès de seguiment i control es realitzaran de forma trimestral entre l’empresa
adjudicatària i FGC per tal de revisar els diferents aspectes relacionats amb el contracte. Aquesta
periodicitat es definirà formalment en la reunió d’inici de contracte i podrà variar en el cas que
FGC ho cregui necessari. En aquestes reunions hi participarà FGC i com a mínim el Responsable
de Contracte de l’adjudicatari.
Qualsevol de les parts podrà convocar reunions addicionals sempre que les consideri
necessàries.
De forma mensual s’hauran d’entregar els informes de servei pertinents contemplant les peticions
i incidències del període (obertes, tancades i pendents), canvis realitzats, riscos i problemàtiques
identificades, compliment dels nivells de servei, propostes de millora i/o modificacions dintre del
període, etc. L’adjudicatari haurà de realitzar una proposta d’informes a presentar, el qual serà
acordat i aprovat prèviament per part d’FGC a l’inici del contracte.
El procés de coordinació, les eines i sistemes de gestió i els canals de comunicació a utilitzar
seran els definits com a part de la solució proposada pel licitador.
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5.3.2 Metodologia de processos
5.3.2.1 Gestió de Peticions i Consultes
La Gestió de Peticions i Consultes compren el procés de gestió, centralització i seguiment de
les sol·licituds categoritzades com a peticions i consultes. L’objectiu és establir una metodologia
estandarditzada i consistent per a la gestió de sol·licituds que puguin anar sorgint per part d’FGC
durant el present contracte.
Per a la gestió de Peticions i Consultes es defineixen els següents requeriments:
_

Per cada sol·licitud, l’adjudicatari haurà de contemplar l’avaluació i anàlisi de la petició o
consulta realitzada i haurà d’executar les tasques pertinents per tal de donar resposta a
les necessitats d’FGC.

_

L’adjudicatari haurà de poder assessorar tècnicament al personal d’FGC en els aspectes
propis de l’equipament actual de la xarxa de dades, així com altres productes del mercat.

_

L’horari d’atenció al client haurà de facilitar un horari de cobertura 24x7x365.
_

Gestió de Consultes (definició del temps de resposta/temps de resolució):
_ Dilluns a divendres 8 a 20h.

_

Gestió de Peticions (definició del temps de resposta/temps de resolució):
_ Dilluns a divendres 8 a 20h.

El procés concret i detallat per a la Gestió de Peticions i Consultes, així com les eines de control
i canals de comunicació a utilitzar seran els definits com a part de la solució proposada pel
licitador. Aquest procés haurà de complir amb els requeriments d’ANS definits per FGC.
Es definirà a l’inici del contracte la persona assignada per part de l’adjudicatari responsable del
procés.

5.3.2.2 Gestió del Canvi
La Gestió del Canvi inclou el procés de gestió, centralització i seguiment de qualsevol canvi
planificat associat a l’equipament de la xarxa de dades que interconnecten els serveis i/o
sistemes d’FGC. Aquests canvis inclouen:
_

Reposició d’equipament: L’adjudicatari serà el responsable de la substitució de
l’equipament avariat, sempre i quan FGC així ho requereixi.

_

Actualització de versions de programari, sempre i quan FGC així ho requereixi.

_

Altres canvis que requereixin canvi en algun equip de la xarxa de dades de
comunicacions i/o plataformes i que puguin afectar al servei i els sistemes que
interconnecten.

Per cada canvi d’actuació, l’adjudicatari haurà d’indicar i facilitar:
_

La durada del canvi, incorporant les finestres d’actuació i les tasques de marxa enrere
associades.

_

Document tècnic operatiu indicant els canvis associats a l’actuació i els protocols de
marxa enrere en cas de mal funcionament.

_

Detall de l’afectació i impacte associat al servei.

_

Necessitat d’altres departaments i/o proveïdors associats.

FGC revisarà el canvi planificat i validarà la viabilitat de fer el canvi, previ a la seva autorització.
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L’adjudicatari i/o el fabricant podran fer servir mecanismes d’accés remot per tal d’accedir als
equips de la xarxa de dades i plataformes sempre i quan sigui autoritzat prèviament per part
d’FGC.
El procés concret i detallat per a la Gestió de Canvis, així com les eines de control i els canals
de comunicació a utilitzar seran els definits com a part de la solució proposada pel licitador.
Aquest procés haurà de complir amb els requeriments d’ANS definits per FGC.
Es definirà a l’inici del contracte el responsable assignat per part de l’adjudicatari responsable del
procés.

5.3.2.3 Gestió d’Incidències i Problemes
La Gestió d’Incidències i Problemes inclou l’atenció i gestió de les incidències i problemes
tècnics que puguin sorgir sobre la xarxa i plataformes d’FGC durant tota la durada del contracte.
Per a la gestió d’incidències es requereixen les següents funcions:
_

Recepció de les incidències en horari d’atenció 24x7x365 i resolució complint amb els
nivells de servei definits.

_

Gestió de les incidències que requereixin d’una intervenció correctiva i la corresponent
coordinació, assignació de recursos i accions operatives a dur a terme per a la seva
resolució dins del temps de resposta definit.

_

Col·laboració i gestió proactiva de les incidències que puguin sorgir.

_

Definició clara dels nivells de suport i escalat oferts, adients a les necessitats d’FGC.

_

Serà d’especial importància el seu seguiment, la comunicació de l’estat i accions
realitzades fins a la seva resolució.

L’adjudicatari i/o el fabricant podran fer servir mecanismes d’accés remot per accedir als equips
de la xarxa de dades sempre i quan sigui autoritzat prèviament per part d’FGC.
El procés concret i detallat per a la Gestió d’Incidències, així com les eines de control i els canals
de comunicació a utilitzar seran els definits com a part de la solució proposada pel licitador.
Aquest procés haurà de complir amb els requeriments d’ANS definits per FGC.
Es definirà a l’inici del contracte la persona assignada per part de l’adjudicatari responsable del
procés.

5.3.2.4 Gestió de la Facturació
El procés de Gestió de la Facturació permet controlar els costos associats al servei de
manteniment i suport de la xarxa de dades i plataformes d’FGC amb els requeriments i terminis
pactats en el contracte.
La gestió de la facturació haurà d’incloure:
_

Un inventari actualitzat de facturació dels serveis prestats.

_

Un model de costos associat al càlcul de tarifes.

_

Un anàlisi i resolució de discrepàncies de facturació.

_

Una gestió de l’evolució i actualització de l’equipament.
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L’adjudicatari haurà d’enviar amb periodicitat mensual els arxius corresponents a la facturació
dels serveis corresponents al període. El detall de les factures s’hauran d’enviar en un format
tractable i llegible. FGC podrà definir el format de presentació de la factura amb els seus
requeriments.
El procés concret i detallat per a la Gestió de la Facturació, així com les eines de control i els
canals de comunicació a utilitzar seran els definits com a part de la solució proposada pel
licitador. Aquest procés haurà de complir amb els requeriments d’ANS definits per FGC.
Es definirà a l’inici del contracte la persona assignada per part de l’adjudicatari responsable del
procés.
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5.4 Nivells de Servei
El model d’ANS (Acord de Nivell de Servei) defineix la gestió dels indicadors i els nivells de
servei exigits, establint una base objectiva i mesurable que reflecteixi el compromís entre
l’adjudicatari i FGC.
La gestió dels Nivells de Servei defineix els mecanismes que permeten assolir el màxim grau de
satisfacció i qualitat, alineant-los amb el negoci. El procés es basa en els següents aspectes:
_

Mesura dels indicadors descrits al catàleg de SLAs acordats amb FGC.

_

Anàlisi i control de la generació d’informes en els temps establerts.

_

Revisió contínua dels nivells de servei per tal de disposar d’iniciatives de millora.

_

Negociació dels SLAs entre FGC i l’adjudicatari per tal de maximitzar la qualitat dels
serveis prestats.

Les desviacions associades a l’incompliment dels nivells de servei podran estar associades a
penalitzacions, segons FGC acordi amb l’adjudicatari a l’inici de la prestació del servei. FGC
podrà optar per aplicar les penalitzacions pactades al primer incompliment o a partir de
l’incompliment reiterat dels paràmetres pactats.
Per a la gestió dels Nivells de Servei l’adjudicatari haurà de mesurar i proporcionar a FGC els
informes periòdics detallant els paràmetres de mesura definits a continuació:
Codi

Descripció

Mètrica

Periodicitat

SLA.01

Temps màxim de resposta
de Peticions i Consultes

Temps des de la comunicació de la sol·licitud de
petició i consulta, fins que l’equip de suport es trobi
en disposició de resoldre-la

Mensual

SLA.02

Temps màxim de resolució
de Peticions i Consultes

Temps des de la comunicació de la sol·licitud de
petició i consulta, fins la resolució de la sol·licitud

Mensual

SLA.03

Temps màxim resolució de
Canvis

Temps des de la comunicació de la sol·licitud de
canvi fins l’execució del canvi

Mensual

SLA.04

Temps màxim de resposta
d’Incidències

Temps des de la comunicació de la sol·licitud
d’incidència, fins que l’equip de suport es trobi en
disposició de resoldre-la

Mensual

SLA.05

Temps màxim presència
tècnic

Temps màxim, des de el moment en que es
demana l’assistència presencial fins que es
desplaça un tècnic per realitzar el diagnòstic a les
instal·lacions

Mensual

SLA.06

Temps màxim de resolució
d’incidències

Temps des de que es rep la sol·licitud d’incidència
fins la recuperació del servei

Mensual

SLA.07

Temps màxim d’escalat
d’incidències

Temps que transcorre des de que es notifica la
petició d’escalat fins que es rep l’assistència del
tècnic

Mensual

ANS Operatius
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Codi

Descripció

Mètrica

Periodicitat

Adequació de la facturació

Rati d’errors detectats en les dades de facturació

Anual

ANS de Gestió
SLA.08

Taula 13. Nivells de Servei

Es defineix dintre de cada grup de gestió un conjunt d’indicadors que permeten, a partir de
mètriques de dades operatives o subjectives, mesurar els nivells de rendiment i consecució de
cada servei segons el nivell acordat. L’estructura dels indicadors és la següent:
_

Codi: Nom de l’indicador.

_

Descripció: Definició de l’indicador i de l’objectiu de mesura.

_

Mètrica: Descripció pel càlcul de l’indicador o parametrització del nivell segons escala de
valoració.

_

Periodicitat: Interval de temps de mesura i prestació del resultat de l’indicador.

Addicionalment es complementarà aquesta informació amb els següents camps:
_

Valor de Resposta/Execució requerit: Valor mínim/màxim requerit a partir del qual
l’indicador compleix amb l’acord de nivell acordat.

_

Valor màxim de SLA acceptat: Valor màxim d’acord de nivell de servei acceptat i a partir
del qual la penalització es fa efectiva.

_

Penalització màxima associada: Valor de penalització associada al incompliment del
nivell de servei de l’indicador.

La informació detallada tant dels nivells de servei com de les penalitzacions associades es poden
trobar a l’Annex V - SLAs i Penalitzacions. Aquests nivells de servei podran ser completats i
millorats per part dels licitadors.
Al llarg de la prestació del contracte, davant qualsevol modificació dels indicadors i nivells de
servei amb l’objectiu de donar un millor servei, FGC conjuntament amb l’adjudicatari
consensuaran i planificaran la seva introducció.
Els Acords de Nivell de Servei definits per cada servei seran d’obligat compliment al llarg del
contracte.
L’adjudicatari haurà d’incloure la proposta per a la gestió dels nivells de servei i les eines de
control a utilitzar, així com les millores associades en relació als nivells de servei definits.
Es definirà a l’inici del contracte la persona assignada per part de l’adjudicatari responsable del
procés.
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6. Transició, Prestació i Devolució del servei
El Pla de Transició i Prestació del servei té com a objectiu definir les fases i etapes en què
s’organitza la implantació del nou servei. Es contemplen les següents fases d’execució per a la
prestació del servei:
Fase de presentació d’ofertes:
_

Durant la fase de presentació d’ofertes, l’adjudicatari haurà de realitzar una auditoria de
tot l’equipament en base a la solució tècnica actual d’FGC i realitzar l’entrega de les
ofertes adequada a la base de dades actualitzada resultat de l’auditoria feta.

Fase Inicial:
_

La fase inicial defineix la presa de contacte entre FGC, l’empresa sortint i l’empresa
entrant.

_

En la fase inicial es determinaran els següents aspectes:
_

Responsables associats a la gestió del servei i la gestió dels processos.

_

Metodologia a seguir per a l’execució de les tasques associades al contracte.

_

Models d’informe a entregar i periodicitat.

_

Definició de les eines de gestió, control i seguiment.

_

Canals de comunicació.

_

Nivells de servei i penalitzacions.

_

Matriu d’escalat.

_

Model de facturació.

_

Calendarització per la realització d’auditories i workshops.

_

En la fase inicial es realitzarà l’entrega i l’acceptació per part d’FGC de la documentació
entregada, així com els certificats associats al manteniment de fabricant contractats. La
documentació associada als serveis de manteniment de fabricant contractats haurà de
ser presentada a l’inici del servei (amb un marge d’un mes des de la signatura del
contracte).

_

La fase inicial no serà facturable.

Fase de Transició del servei:
_

La fase de transició defineix un període de temps màxim d’aproximadament 2 setmanes.

_

Aquest fase de transició formarà part del termini actiu de la prestació del contracte.

_

Durant aquesta etapa l’adjudicatari garantirà d’una forma efectiva la transició del servei,
amb la finalitat de minimitzar-ne l’impacte i mantenir els nivells de servei proporcionats
el més similar possible als existents fins al moment de l’adjudicació, de manera que el
procés sigui el més transparent possible.

Fase de nova Prestació del servei:
_

S’iniciarà el servei de manteniment d’acord amb l’abast i terminis establerts al contracte.
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FASE INICIAL

FASE TRANSICIÓ

NOU
ADJUDICATARI

ADJUDICATARI
ACTUAL

ADJUDICATARI ACTUAL

ADJUDICACIÓ
CONTRACTACIÓ

ADJUDICATARI ACTUAL

SIGNATURA NOU
CONTRACTE

INICI FASE DE
TRANSICIÓ

RESPONSABILITAT DEL SERVEI DE
L’ADJUDICATARI ACTUAL

INICI PRESTACIÓ
DEL SERVEI

RESPONSABILITAT I FACTURACIÓ DEL SERVEI
DEL NOU ADJUDICATARI

Figura 10. Model de Transició i Prestació del servei

Fase de Devolució del servei:
_

En aquesta fase l’adjudicatari encara és responsable de la prestació del servei i es
compromet a gestionar el servei de manera que mantinguin els nivells de servei pactats.
El pla de devolució no ha de causar cap discontinuïtat en el servei.

_

L’adjudicatari haurà de prestar la màxima col·laboració en la transferència i devolució del
servei de manteniment i suport al nou adjudicatari entrant.

_

L’adjudicatari haurà d’entregar tota la documentació actualitzada al dia.

_

La fase de devolució del servei formarà part del termini d’execució del contracte i no serà
motiu de facturació addicional.
PRESTACIÓ ACTUAL

PROVEÏDOR ACTUAL (SORTINT)

NOU PROVEÏDOR (ENTRANT)

DEVOLUCIÓ DEL SERVEI I
PRESTACIÓ EN TRANSICIÓ
INICI TRANSFERÈNCIA

NOVA PRESTACIÓ

FI FASE DEVOLUCIÓ

RESPONSABILITAT DEL SERVEI
PROVEÏDOR SORTINT

RESPONSABILITAT DEL SERVEI
PROVEÏDOR ENTRANT

Figura 11. Model de Devolució del servei

Plec Tècnic FGC – Prestació de servei peI manteniment i suport de la Xarxa de Dades de Ferrocarrils de la Generalitat
d Catalunya
31/45

7. Documentació a lliurar
La informació i documentació mínima a entregar a FGC per part de l’adjudicatari a l’inici del
contracte és la següent:
_
_
_
_
_
_
_
_

Descripció del servei inclòs al suport.
Horaris de suport facilitats.
Procediments i processos de gestió del servei.
Document d’interlocutors i contactes d’interès.
Nivells de servei.
Models d’informe.
Model de facturació.
Certificat dels serveis de manteniment de fabricant contractats.

Aquesta informació i documentació a lliurar serà requisit imprescindible per a l’acceptació del
contracte.
Al llarg de tot el termini del contracte, FGC podrà realitzar peticions d’informació relacionades
amb la contractació de manteniment i suport.
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8. Durada del Contracte
La durada estimada del contracte de manteniment i suport de la xarxa de dades d’FGC serà de
com a mínim 3 anys a partir de la seva formalització amb revisions anuals.
Aquest contracte tindrà possibilitat de pròrroga d’1 any addicional, sempre i quan les dues parts
estiguin d’acord, definint la durada màxima d’aquesta pròrroga la durada del contracte inicial.
Es contempla la possibilitat de rescissió unilateral del contracte en cas d’incompliment de les
condicions establertes en aquest plec.
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9. Annex
9.1 Annex I – Descripció Anells d’FGC
La construcció d’anells, ubicats a les línies entre BCN-Vallés i Llobregat-Anoia, finalitzen en els
equips d’agregació. A continuació es detalla la informació relacionada amb els anells establerts
a les diferents estacions:

Anell

ANELLS XARXA FGC
Descripció
Estacions associades1

1A

Plaça Catalunya – Sarrià

PC-PR-GR-PM-PD-EP-TB

1B

Plaça Catalunya – Sarrià

SG-MN-BN-TT-RE-SR

2

Sarrià – Rubí

PF-VS-VL-LP-LF-VD-SC

3

Sarrià – Rubí

MR-HG-RB-FN

4

Sarrià – Rubí

RA-SB-SQ-UN-BT-SJ-VO

5A

Plaça Catalunya – Sant Boi

PE-MG-IC-EU-GO

5B

Plaça Catalunya – Sant Boi

SP-LH-AL-CO-BO-CTC

6A

Sant Boi – Martorell Enllaç

ML-CG-CL-VH-CR-QC

6B

Sant Boi – Martorell Enllaç

PA-SA-PL-MV-MC-ME

7A

Rubí – Martorell Enllaç

SE-BE-CP-MQ-PI

7B

Rubí – Martorell Enllaç

VA-CA-PO-VN-IG

8A

Sant Boi – Martorell Enllaç

AB-OL-AE-MO2

8B

Sant Boi – Martorell Enllaç

CB-SV-VI-MA-MB

9

Terrassa

TR-VP-EN-NA-DP

10

Sabadell

CF-PJ-CT-NO-PN-DCO
Taula 14. Detall Anells de xarxa

1
2

Detall Nomenclatura a l’Annex III – Inventari Cobertura Geogràfica
Estació MO connectada en malla amb MP i MM
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9.2 Annex II – Inventari Equipament de Xarxa
A continuació es detalla la informació relacionada a l’equipament de xarxa de dades d’FGC inclòs
al contracte:
Equipament

Equipament Core

Equipament Core MUX

Equipament Core –
Route Reflector

Equipament Agregació

Equipament xarxa
XADA

Descripció Component

Unitats

Part Number

Cisco ASR 9006 AC Chassis with PEM Version 2

8

ASR-9006-AC-V2

Cisco ASR9K Route Switch Processor with
440G/slot Fabric and 6GB

16

A9K-RSP440-TR

Cisco ASR 9000 4-port 10GE Modular Port Adapter

3

A9K-MPA-4X10GE=

Cisco ASR 9000 4-port 10GE Modular Port Adapter
(spare)

2

A9K-MPA-4X10GE

Cisco 80G Modular Linecard, Packet Transport
Optimized

14

A9K-MOD80-TR

Cisco 80G Modular Linecard, Packet Transport
Optimized (spare)

1

A9K-MOD80-TR

Cisco ASR 9000 20-port 1GE Modular Port Adapter

8

A9K-MPA-20X1GE

Cisco ASR 9000 20-port 1GE Modular Port Adapter
(spare)

1

A9K-MPA-20X1GE=

Cisco ASR 9000 2-port 10GE Modular Port Adapter

13

A9K-MPA-2X10GE

Cisco L3 VPN license for MOD80 Linecard,
Transport Optimized

14

A9K-MOD80-AIP-TR

Cisco NV Cluster license applicable per chassis

2

A9K-NV-CLUSTR-LIC=

Cisco IOS XR IP/MPLS Core Software 3DES

7

XR-A9K-PXK9-04.03

Cisco ASR920

2

ASR-920-12CZ-A

Cisco ASR920 Advanced Metro IP Access License

2

ASR920-S-A

Cisco ASR1001 System,Crypto, 4 built-in GE, Dual
P/S

2

ASR1001

Cisco ASR 1000 Advanced Enterprise Services
License

2

L-SLASR1-AES

Cisco ASR920

92

ASR-920-12CZ-A

Cisco ASR920 Advanced Metro IP Access License

92

ASR920-S-A

Cisco ASR 903 Series Router Chassis

11

ASR-903

Cisco ASR 903 Route Switch Processor 1, Base
Scale

11

A903-RSP1A-55

Cisco ASR 900 8 port SFP Gigabit Ethernet
Interface Module

25

A900-IMA8S

Cisco ASR 900 8 port 10/100/1000 Ethernet
Interface Module

4

A900-IMA8T

Cisco 6500

2

VS-C6509E-S720-10G

Cisco 6800

2

WS-6807-E

Cisco Catalyst WS-C2960X-24PS-L

71

WS-C2960X-24PS-L

Plec Tècnic FGC – Prestació de servei peI manteniment i suport de la Xarxa de Dades de Ferrocarrils de la Generalitat
d Catalunya
35/45

Equipament
Accés/Routers

Cisco Catalyst WS-C2960X-24TS-L

22

WS-C2960X-24TS-L

Cisco Catalyst WS-C2960-24TC-S

9

WS-C2960-24TC-S

Cisco Catalyst WS-C2960-48TC-S

3

WS-C2960-48TC-S

Cisco Catalyst WS-C2960-24LT-L

59

WS-C2960-24LT-L

Cisco Catalyst Cisco Catalyst WS-C2960-24PC-L

12

WS-C2960-24PC-L

Cisco Catalyst WS-C2960-24TC-L

23

WS-C2960-24TC-L

Cisco Catalyst WS-C2960-24TT-L

11

WS-C2960-24TT-L

Cisco Catalyst WS-C2960-8TC-L

2

WS-C2960-8TC-L

Cisco Catalyst WS-C2960CG-8TC-L

1

WS-C2960CG-8TC-L

Cisco Catalyst WS-C2960S-24PD-L

1

WS-C2960S-24PD-L

Cisco Catalyst WS-C2960S-24PS-L

7

WS-C2960S-24PS-L

Cisco Catalyst WS-C2960S-24TS-L

6

WS-C2960S-24TS-L

Cisco Catalyst WS-C2960S-48FPS-L

1

WS-C2960S-48FPS-L

Cisco Catalyst WS-C2960+24PC-L

3

WS-C2960+24PC-L

Cisco Catalyst WS-C2960+24TC-L

45

WS-C2960+24TC-L

Cisco Catalyst WS-C2960+24TC-S

2

WS-C2960+24TC-S

Cisco Catalyst WS-C3750V2-48TS-E

4

WS-C3750V2-48TS-E

Cisco Catalyst WS-C3750V2-24PS-E

1

WS-C3750V2-24PS-E

Cisco Catalyst WS-C3750V2-48PS-E

1

WS-C3750V2-48PS-E

Cisco Catalyst WS-C3560V2-48TS-S

1

WS-C3560V2-48TS-S

Cisco Catalyst WS-3750X-48T-S

1

WS-3750X-48T-S

Cisco IE5000 16x1G SFP and 12x10/100/1000 LAN

1

IE-5000-16S12P

16

IE-4000-4GS8GP4G

Cisco Catalyst WS-C2950-12

2

WS-C2950-12

Cisco Catalyst WS-C2950-24

38

WS-C2950-24

Cisco Catalyst WS-C2950G-24-EI

8

WS-C2950G-24-EI

Cisco Catalyst WS-C2950G-48-EI

2

WS-C2950G-48-EI

Cisco Catalyst WS-C2960G-24TC-L

3

WS-C2960G-24TC-L

Cisco Catalyst WS-C2960G-48TC-L

2

WS-C2960G-48TC-L

Cisco Catalyst WS-C3524-XL-EN

1

WS-C3524-XL-EN

Cisco Catalyst WS-C3548-XL-EN

3

WS-C3548-XL-EN

Cisco Catalyst WS-C3550-48-EMI

1

WS-C3550-48-EMI

Cisco Catalyst WS-C3560-48PS-S

8

WS-C3560-48PS-S

Cisco Catalyst WS-C3750-48PS-E

1

WS-C3750-48PS-E

Cisco Catalyst WS-C3560G-24PS-E

1

WS-C3560G-24PS-E

Cisco Catalyst WS-C3560G-24PS-S

14

WS-C3560G-24PS-S

Base (actualment en garantia fins finals de

Juny’18)
Cisco IE4000 4 x SFP 1G with 8 x 1G PoE, 4 x

(actualment en garantia fins finals de Juny’18)
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Equipament WIFI

Equipament
Monitorització

Cisco Catalyst WS-C3560G-24TS-S

7

WS-C3560G-24TS-S

Cisco Catalyst WS-C3560G-48TS-S

15

WS-C3560G-48TS-S

Cisco Catalyst WS-C3750E-48TD-S

2

WS-C3750E-48TD-S

Cisco Router Series 1921

3

CISCO 1921/K9

Cisco Router Series 1601

1

CISCO 1601-R

Cisco Router Series 1841

1

CISCO 1841

Cisco Router Series 2821

2

CISCO 2821

Cisco Router Series 3745

1

CISCO 3745

Cisco 5520 Wireless Controller

2

AIR-CT5520-K9

Cisco UCS C220 M4 SFF w/o CPU mem HD

1

UCS-C220-M4S

Cisco ACS 5.6 VMWare Software

1

CSACS-5.6-VM-K9

Cisco Aironet 2700

39

AIR-CAP2702I-E-K9

Cisco Aironet 2700

4

AIR-CAP2702E-E-K9

Cisco Aironet 1700

6

AIR-CAP1702I-E-K9

Cisco Aironet 1140

1

AIR-LAP1141N-E-K9

Cisco Servidor UCS C22 M3 SFF w/ rail kit, w/o
PSU, CPU, mem, HDD, PCIe

1

UCSC-C22-M3S

Cisco Prime Infrastr

1

R-PI2X-N-K9

Cisco Prime Infrastructure

4

L-PI2X-LF-N-100

Cisco Prime Infrastructure 3.2 Software

1

R-PI22-SW-K9

Cisco Prime Infrastructure 2.x Base License, No

1

L-PI2X-N-BASE

Llicències HP Openview

1

HP Openview Windows
NNM
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9.3 Annex III – Inventari Cobertura Geogràfica
Les estacions d’FGC que formen part de cada línia són les següents:
_
_
_

Línia Barcelona – Vallés: 43 estacions.
Línia Llobregat – Anoia: 43 estacions.
Cremallera Montserrat: 2 estacions.

A continuació es detalla la informació relacionada a la cobertura geogràfica associada a les línies
on s’ubica l’equipament de xarxa de dades d’FGC inclòs al contracte:

Tipus

Codificació
Ubicació

CPD

COR

Rubí

BCN - Vallés

CPD

NEO

Edifici NEO de Sarrià

BCN - Vallés

Core

PC

Plaça Catalunya

BCN - Vallés

Core

SR

Sarrià

BCN - Vallés

Core

BO

Sant Boi

Llobregat - Anoia

Core

ME

Martorell Enllaç

Llobregat - Anoia

Oficines

COR

Rubí

-

Oficines

NEO

Edifici NEO de Sarrià

-

Estació

COR

Rubí

BCN - Vallés

Estació

NEO

Edifici NEO de Sarrià

BCN - Vallés

Estació

PC

Plaça Catalunya

BCN - Vallés

Estació

PR

Provença

BCN - Vallés

Estació

GR

Gràcia

BCN - Vallés

Estació

SG

Sant Gervasi

BCN - Vallés

Estació

MN

Muntaner

BCN - Vallés

Estació

BN

Bonanova

BCN - Vallés

Estació

TT

Tres Torres

BCN - Vallés

Estació

SR

Sarrià

BCN - Vallés

Estació

PM

Plaça Molina

BCN - Vallés

Estació

PD

Pàdua

BCN - Vallés

Estació

EP

El Putxet

BCN - Vallés

Estació

TB

Avenida Tibidabo

BCN - Vallés

Estació

RE

Reina Elisenda

BCN - Vallés

Estació

PF

Peu del Funicular

BCN - Vallés

Estació

VS

Vallvidrera Superior (Peu del
Funicular)

BCN - Vallés

Estació

VL

Baixador de Vallvidrera

BCN - Vallés

Estació

LP

Les Planes

BCN - Vallés

Ubicació

Línia
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Tipus

Codificació
Ubicació

Estació

LF

La Floresta

BCN - Vallés

Estació

VD

Valldoreix

BCN - Vallés

Estació

SC

Sant Cugat

BCN - Vallés

Estació

MS

Mira-sol

BCN - Vallés

Estació

HG

Hospital General

BCN - Vallés

Estació

RB

Rubí

BCN - Vallés

Estació

FN

Les Fonts

BCN - Vallés

Estació

TR

Terrassa Rambla

BCN - Vallés

Estació

VO

Vollpelleres

BCN - Vallés

Estació

SJ

Sant Joan

BCN - Vallés

Estació

BT

Bellaterra

BCN - Vallés

Estació

UN

Universitat Autònoma

BCN - Vallés

Estació

SQ

Sant Quirze

BCN - Vallés

Estació

SB

Sabadell Estació

BCN - Vallés

Estació

RA

Sabadell Rambla

BCN - Vallés

Estació

PE

Plaça Espanya

Llobregat - Anoia

Estació

MG

Magòria - La Campana

Llobregat - Anoia

Estació

IC

Ildelfons Cerdà

Llobregat - Anoia

Estació

EU

Europa Fira

Llobregat - Anoia

Estació

GO

Gornal

Llobregat - Anoia

Estació

SP

Sant Josep

Llobregat - Anoia

Estació

LH

L'Hospitalet - Av.Carrilet

Llobregat - Anoia

Estació

AL

Almeda

Llobregat - Anoia

Estació

CO

Cornellà Riera

Llobregat - Anoia

Estació

CTC

Sant Boi CTC

Llobregat - Anoia

Estació

ML

Molí Nou

Llobregat - Anoia

Estació

CG

Colònia Güell

Llobregat - Anoia

Estació

CM

Santa coloma de Cervelló

Llobregat - Anoia

Estació

VH

Sant Vicenç dels Horts

Llobregat - Anoia

Estació

CR

Can Ros

Llobregat - Anoia

Estació

QC

Quatre Camins

Llobregat - Anoia

Estació

PA

Pallejà

Llobregat - Anoia

Estació

SA

Sant Andreu de la Barca

Llobregat - Anoia

Estació

PL

El Palau

Llobregat - Anoia

Estació

MV

Martorell Vila / Castellbisbal

Llobregat - Anoia

Estació

MC

Martorell Central

Llobregat - Anoia

Estació

ME

Martorell Enllaç

Llobregat - Anoia

Ubicació

Línia
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Tipus

Codificació
Ubicació

Estació

SE

Sant Esteve de Sesrovires

Llobregat - Anoia

Estació

BE

La Beguda

Llobregat - Anoia

Estació

CP

Can Peralada

Llobregat - Anoia

Estació

MQ

Masquefa

Llobregat - Anoia

Estació

PI

Piera

Llobregat - Anoia

Estació

VA

Vallbona d'Llobregat - Anoia

Llobregat - Anoia

Estació

CA

Capellades

Llobregat - Anoia

Estació

PO

La Pobla de Claramunt

Llobregat - Anoia

Estació

VN

Vilanova del Camí

Llobregat - Anoia

Estació

IG

Igualada

Llobregat - Anoia

Estació

AB

Abrera

Llobregat - Anoia

Estació

OL

Olesa de Montserrat

Llobregat - Anoia

Estació

TO

Aeri d'Olesa (Olesa de Montserrat)

Llobregat - Anoia

Estació

TE

Aeri d'Esparraguera (Olesa de
Montserrat)

Llobregat - Anoia

Estació

AE

Aeri de Montserrat

Llobregat - Anoia

Estació

MO

Monistrol de Montserrat

Llobregat - Anoia

Estació

MP

Monistrol Vila (Monistrol de
Montserrat)

Cremallera Montserrat

Estació

MM

Monestir de Montserrat (Monistrol de
Montserrat)

Cremallera Montserrat

Estació

CB

Castellbell i el Vilar

Llobregat - Anoia

Estació

SV

Sant Vicenç / Castellgalí

Llobregat - Anoia

Estació

VI

Manresa Viladordís

Llobregat - Anoia

Estació

MA

Manresa Alta

Llobregat - Anoia

Estació

MB

Manresa Baixador

Llobregat - Anoia

Estació

CF

Gràcia – Can Feu

BCN - Vallés

Estació

PJ

Plaça Major

BCN - Vallés

Estació

CT

Creu Alta / Eix Macià

BCN - Vallés

Estació

NO

Sabadell Nord / Pl. Espanya

BCN - Vallés

Estació

PN

Sabadell Parc Nord

BCN - Vallés

Estació

DCO

Dipòsit Ca N'Oriach

BCN - Vallés

Estació

VP

Vallparadís Universitat

BCN - Vallés

Estació

EN

Terrassa Estació del Nord

BCN - Vallés

Estació

NA

Terrassa Nacions Unides

BCN - Vallés

Estació

DP

Dipòsit Terrassa

BCN - Vallés

Ubicació

Línia
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9.4 Annex IV – Inventari Equipament de Xarxa i Plataformes–
Manteniment Fabricant
El resum de requeriments pel manteniment correctiu associat a l’equipament de la xarxa de
dades és el següent:

Equipament

Equipament Core

Equipament Core MUX

Equipament Core Route Reflector

Equipament Agregació

Descripció Component

Unitats

Part Number

Contracte
Manteniment
de Fabricant

Cisco ASR 9006 AC Chassis with PEM Version 2

6

ASR-9006-AC-V2

8x5xNBD

Cisco ASR 9006 AC Chassis with PEM Version 2

2

ASR-9006-AC-V2

24x7x4

Cisco ASR9K Route Switch Processor with
440G/slot Fabric and 6GB

10

A9K-RSP440-TR

8 x5xNBD

Cisco ASR9K Route Switch Processor with
440G/slot Fabric and 6GB

6

A9K-RSP440-TR

24x7x4

Cisco ASR 9000 4-port 10GE Modular Port Adapter

3

A9K-MPA-4X10GE=

8x5xNBD

Cisco ASR 9000 4-port 10GE Modular Port Adapter
(spare)

2

A9K-MPA-4X10GE

24x7x4

Cisco 80G Modular Linecard, Packet Transport
Optimized

14

A9K-MOD80-TR

8x5xNBD

Cisco 80G Modular Linecard, Packet Transport
Optimized (spare

1

A9K-MOD80-TR

8x5xNBD

Cisco ASR 9000 20-port 1GE Modular Port Adapter

4

A9K-MPA-20X1GE

8x5xNBD

Cisco ASR 9000 20-port 1GE Modular Port Adapter

4

A9K-MPA-20X1GE

24x7x4

Cisco ASR 9000 20-port 1GE Modular Port Adapter
(spare)

1

A9K-MPA-20X1GE=

8x5xNBD

Cisco ASR 9000 2-port 10GE Modular Port Adapter

11

A9K-MPA-2X10GE

8x5xNBD

Cisco ASR 9000 2-port 10GE Modular Port Adapter

2

A9K-MPA-2X10GE

24x7x4

Cisco L3 VPN license for MOD80 Linecard,
Transport Optimized

14

A9K-MOD80-AIP-TR

24x7x4

Cisco NV Cluster license applicable per chassis

2

A9K-NV-CLUSTR-LIC=

24x7x4

Cisco IOS XR IP/MPLS Core Software 3DES

7

XR-A9K-PXK9-04.03

24x7x4

Cisco ASR920

2

ASR-920-12CZ-A

8x5xNBD

Cisco ASR920 Advanced Metro IP Access License

2

ASR920-S-A

8x5xNBD

Cisco ASR1001 System,Crypto, 4 built-in GE, Dual
P/S

2

ASR1001

24x7x4

Cisco ASR 1000 Advanced Enterprise Services
License

2

L-SLASR1-AES

24x7x4

Cisco ASR920

92

ASR-920-12CZ-A

8x5xNBD

Cisco ASR920 Advanced Metro IP Access License

92

ASR920-S-A

8x5xNBD

Cisco ASR 903 Series Router Chassis

11

ASR-903

24x7x4

Cisco ASR 903 Route Switch Processor 1, Base
Scale

11

A903-RSP1A-55

24x7x4
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Equipament xarxa
XADA

Equipament
Accés/Routers

Cisco ASR 900 8 port SFP Gigabit Ethernet
Interface Module

25

A900-IMA8S

Cisco ASR 900 8 port 10/100/1000 Ethernet
Interface Module

4

A900-IMA8T

Cisco 6800 Switch

2

WS-6807-E

24x7x4

Cisco 6500 Switch

2

VS-C6509E-S720-10G

24x7x4

Cisco Catalyst WS-C2960X-24PS-L

71

WS-C2960X-24PS-L

8x5xNBD

Cisco Catalyst WS-C2960X-24TS-L

22

WS-C2960X-24TS-L

8x5xNBD

Cisco Catalyst WS-C2960-24TC-S

9

WS-C2960-24TC-S

8x5xNBD

Cisco Catalyst WS-C2960-48TC-S

3

WS-C2960-48TC-S

8x5xNBD

Cisco Catalyst WS-C2960-24LT-L

59

WS-C2960-24LT-L

8x5xNBD

Cisco Catalyst Cisco Catalyst WS-C2960-24PC-L

12

WS-C2960-24PC-L

8x5xNBD

Cisco Catalyst WS-C2960-24TC-L

23

WS-C2960-24TC-L

8x5xNBD

Cisco Catalyst WS-C2960-24TT-L

11

WS-C2960-24TT-L

8x5xNBD

Cisco Catalyst WS-C2960-8TC-L

2

WS-C2960-8TC-L

8x5xNBD

Cisco Catalyst WS-C2960CG-8TC-L

1

WS-C2960CG-8TC-L

8x5xNBD

Cisco Catalyst WS-C2960S-24PD-L

1

WS-C2960S-24PD-L

8x5xNBD

Cisco Catalyst WS-C2960S-24PS-L

7

WS-C2960S-24PS-L

8x5xNBD

Cisco Catalyst WS-C2960S-24TS-L

6

WS-C2960S-24TS-L

8x5xNBD

Cisco Catalyst WS-C2960S-48FPS-L

1

WS-C2960S-48FPS-L

8x5xNBD

Cisco Catalyst WS-C2960+24PC-L

3

WS-C2960+24PC-L

8x5xNBD

Cisco Catalyst WS-C2960+24TC-L

45

WS-C2960+24TC-L

8x5xNBD

Cisco Catalyst WS-C2960+24TC-S

2

WS-C2960+24TC-S

8x5xNBD

Cisco Catalyst WS-C3750V2-48TS-E

4

WS-C3750V2-48TS-E

8x5xNBD

Cisco Catalyst WS-C3750V2-24PS-E

1

WS-C3750V2-24PS-E

8x5xNBD

Cisco Catalyst WS-C3750V2-48PS-E

1

WS-C3750V2-48PS-E

8x5xNBD

Cisco Catalyst WS-C3560V2-48TS-S

1

WS-C3560V2-48TS-S

8x5xNBD

Cisco Catalyst WS-3750X-48T-S

1

WS-3750X-48T-S

8x5xNBD

Cisco IE5000 16x1G SFP and 12x10/100/1000 LAN

1

IE-5000-16S12P

Base (actualment en garantia fins finals de

8x5xNBD
8x5xNBD

24x7x4

Juny’18)
Cisco IE4000 4 x SFP 1G with 8 x 1G PoE, 4 x

16

IE-4000-4GS8GP4G

Cisco Series 1921

3

CISCO 1921/K9

Cisco 5520 Wireless Controller

2

AIR-CT5520-K9

24x7x4

Cisco UCS C220 M4 SFF w/o CPU mem HD

1

UCS-C220-M4S

24x7x4

Cisco Aironet 2700

39

AIR-CAP2702I-E-K9

8x5xNBD

Cisco Aironet 2700

4

AIR-CAP2702E-E-K9

8x5xNBD

Cisco Aironet 1700

6

AIR-CAP1702I-E-K9

8x5xNBD

(actualment en garantia fins finals de Juny’18)

Plataforma WIFI

24x7x4
8x5xNBD
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Plataforma de
Monitorització

Cisco Aironet 1140

1

AIR-LAP1141N-E-K9

8x5xNBD

Cisco Servidor UCS C22 M3 SFF w/ rail kit, w/o
PSU, CPU, mem, HDD, PCIe

1

UCSC-C22-M3S

8x5xNBD

Cisco Prime Infrastr

1

R-PI2X-N-K9

24x7x4

Cisco Prime Infrastructure

4

L-PI2X-LF-N-100

24x7x4

Cisco Prime Infrastructure 3.2 Software

1

R-PI22-SW-K9

24x7x4

Cisco Prime Infrastructure 2.x Base License, No

1

L-PI2X-N-BASE

24x7x4

Llicències HP Openview

1

HP Openview Windows
NNM

24x7x4
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9.5 Annex - SLAs i Penalitzacions
A continuació es detalla la informació relacionada amb els SLAs i Penalitzacions:

Codi

Descripció

Mètrica

SLA.01

Temps màxim de
resposta de
Peticions i
Consultes

Temps des de la comunicació de
la sol·licitud de petició i consulta,
fins que l’equip de suport es trobi
en disposició de resoldre-la

SLA.02

Temps màxim de
resolució de
Peticions i
Consultes

Temps des de la comunicació de
la sol·licitud de petició i consulta,
fins la resolució de la sol·licitud

SLA.03

Temps màxim
resolució de
Canvis

Temps des de la comunicació de
la sol·licitud de canvi fins
l’execució del canvi

Periodicitat

Valor de
Resposta/Execució
requerit

Valor
màxim de
acceptat

Penalització màxima
associada

ANS Operatius

Mensual

Mensual

Mensual

Dia següent
laborable

3 dies laborables

4 dies laborables
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2 dies

5 dies

10 dies

0,1 % sobre l'equivalent de
facturació mensual associat
al servei de suport (*) per
cada hora addicional

0,2 % sobre l'equivalent de
facturació mensual associat
al servei de suport (*) per
cada dia addicional

0,2 % sobre l'equivalent de
facturació mensual associat
al servei de suport (*) per
cada dia addicional

Codi

Descripció

Mètrica

Periodicitat

SLA.04

Temps màxim de
resposta
d’Incidències

Temps des de la comunicació de
la sol·licitud d’incidència, fins que
l’equip de suport es trobi en
disposició de resoldre-la

SLA.05

Temps màxim
presència tècnic

Temps màxim, des de el moment
en que es demana l’assistència
presencial fins que es desplaça
un tècnic per realitzar el
diagnòstic a les instal·lacions

SLA.06

Temps màxim de
resolució
d’incidències

Temps des de que es rep la
sol·licitud d’incidència fins la
recuperació del servei

SLA.07

Temps màxim
d’escalat
d’incidències

Temps que transcorre des de que
es notifica la petició d’escalat fins
que es rep l’assistència del tècnic

Mensual

Adequació de la
facturació

Rati d’errors detectats en les
dades de facturació

Anual

Mensual

Mensual

Mensual

Valor de
Resposta/Execució
requerit

Valor
màxim de
acceptat

Penalització màxima
associada

1 hora

0,5 % sobre l'equivalent de
facturació mensual associat
al servei de suport (*) per
cada mitja hora addicional

3 hores

0,5 % sobre l'equivalent de
facturació mensual associat
al servei de suport (*) per
cada hora addicional

8 hores

0,5 % sobre l'equivalent de
facturació mensual associat
al servei de suport (*) per
cada hora addicional

1 hora

2 hores

0,5 % sobre l'equivalent de
facturació mensual associat
al servei de suport(*) per
cada hora addicional

1 factura errònia

3 factures
errònies

0,1 % sobre l'equivalent de
facturació global anual (*)
per cada factura errònia

30 minuts

2 hores

6 hores

ANS de Gestió

SLA.08

Taula 18. SLAs i Penalitzacions

(*) Equivalent de Facturació Mensual = Facturació Total / Mesos Totals de Projecte
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