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Els equips informátics que integien els dos CPD's de l?juntament (ordinador
central, servidors, cab¡nes d'emmagatzematge de dades, sistemes de backup,
etc.) necessiten d'un servei de manteniment per tal de mantenir-los en
perfecte estat de funcionament. Les obligacions derivades del manteniment
preventiu i correctiu d'aquests equips, constitueixen la motivació del contracte
al que es refereix el present plec de condicions técniques.

2. Objecte.
L'objectiu primordial del contracte al que es refereix aquest document, és
el correcte funcionament dels equips informátics dels CPD's de
l'Ajuntament i per aixó, l'objecte del present plec de condicions técniques és
la contractació d'un servei de manteniment correctiu pels esmentats equips.

garantir

En aquest moment els equips informátics de l'Ajuntament son de

dos

marques: IBM o HP , per tant en aquest contracte es cons¡deren dos lots: lot
(equips IBM) ¡ lot 2 (equips HP).

1

Aquest manteniment será el servei oficial del propi fabricant en cada cas, és a
dir, IBM o HP . Als annexos 1 i 2 d'aquest plec de condicions es detallen la
relació d'equips de cadascun dels lots.

2.- Acreditació dels contractistes.
Atés que només els fabricants, IBM o HP segon el cas, poden oferir el accés als
seus laboratoris i als microcodis necessaris per fer las tasques de mantinent,
el servei que es requereix es el "servei oficial" del fabricant i per tant els
licitadors que no siguin el propi fabricant, deuran acreditar la seva condició de
partner oficial per tal de poder presentar les seves ofertes.

3,- Condicions del servei
Cal especificar les característiques del servei de manteniment ofeft, el qual ha
d'incloure peces, má d'obra, desplagaments, així com qualsevol altra despesa
própia del servei.

El personal técnic que ha de dur a terme les tasques de manteniment ha de
ser el propi de I'empresa fabricant .
El material de recanvi han de ser de la mateixa marca que les originals.

Per a la correcta execució del servei de manteniment l'adjudicatari ha de
disposar de la capacitat técnica i I'autorització del fabricant dels equips
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objecte, contracte de manteniment per

a I'accés directe als laboratoris i

plantes de fabricació dels equips, així com I'accés a la descárrega de versions
de microcodis i firmware per a tots els productes inclosos a la proposta.
S'inclou com a part del servei de manteniment, la connexió informática als
laboratoris del fabricant dels equips per a la implementació d'un sistema
d'alertes automátiques en cas d'incidéncies/problemes/avaries, així com
facilitar la connexió remota als equips i sistemes objecte del contracte de
manteniment des dels propis laboratoris del fabricant, sempre amb
I'autorització i coordinadament amb el Servei d'Informática i Tecnologies de la
Informació i Comunicació. La utilització de I'esmentada connexió ha de ser
única i exclusivament per a les tasques própies del servei de manteniment, i
en cap cas ha de disposar de la possibilitat d'accés a la informació continguda
en els sistemes i equips objecte de contracte.
Les tasques própies del manteniment preventiu i qualsevol altra que no sigui
conseqüéncia immediata d'una avaria, s'han d'efectuar preferentment fora de
I'horari de servei, planificades amb la conformitat del servei d'Informática i
Tecnologies de la Informació i Comunicació.

En cas que la inactivitat durant I'horari laboral per avaries sigui superior al

tío/o en un

període

de 20 dies consecutius, es podran aplicar les
la llei, a menys que les causes no siguin

penalitzacions previstes per
imputables al ofertor.
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4.- Modalitat del servei en cada lot
María

LOT 1 (equips IBM)
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rós Brito
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La modalitat del servei de manteniment dels equips será 24x7, o sigui, servei
ininterromput les 24 hores del dia durant els 7 dies de la setmana, al llarg de
tot el període de vigéncia del contracte. L'inventari d'equips d'aquest lot amb
el seus números de série, la modalitat de manteniment i les dades d'inici i
finalització del manteniment, estan detallats en l'annex 1 d'aquest document.
En el cas de la CPU IBM ZL2 BC, el suport técnic per Z/OS está inclós en
aquest contracte, i aixó comporta els següents serveis:
. Suport remot de Software
. Activitats de suport pro actiu
o Revisions del nivell de manteniment hardware
. Supoft per la solució de problemes derivats de I'actualització del
sistema operatiu Z/OS
LOT 2 (equips HP)

La modalitat del servei de manteniment dels equips será NBD (atenció al
següent dia laborable). L'inventari d'equips d'aquest lot amb el seus números
de série i la modalitat de manteniment en cada cas, estan detallats en l'annex
2 d'aquest document.
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5.- Protecció de dades.

Decret núm.

18, de 23 de juliol

Els técnics aportats per I'empresa fabr¡cant,

i per extensió, ella mateixa tenen
I'obligació de mantenir tota la confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada,
documentació i informació que pogués conéixer o tractar amb ocasió del
desenvolupament de les seves funcions. Queden obligats al compliment en
general del que estableixen la Llei Orgánica de Protecció de Dades (LOPD) i el
Reglament Europeu de Protecció de Dades (GDPR) , i en especial tot el que es
refereix a la responsabilitat de qui pot tenir accés a les dades de carácter
personal quan aquest accés sigui necessari per a la prestació d'un servei al
responsable del seu tractament. En qualsevol cas, aquestes dades no les
aplicará o utilitzará amb una finalitat diferent de la que figura en el contracte,
ni les comunicará a altres persones, ni les conservará per a futurs usos.
Els técnics aportats per I'empresa fabricant,

i per extensió, ella mateixa es

comprometrá a mantenir una estricta reserva de codis d'accés o qualsevol
altre tipus d'informació que pugui facilitar I'entrada als sistemes informátics de
I'Ajuntament, així com a no fer un ús incorrecte del permisos i privilegis dels
que disposin per el desenvolupament de les tasques per les que han estat
contractats.
L'adjudicatari es fará responsable dels perjudicis que se li puguin ocasionar a
de L'Hospitalet com a conseqüéncia de d'incompliment de
qualsevol de les condicions esmentades.

I'Ajuntament

6.- Relacions laborals i prevenció de riscos.
El fabricant com executor de les tasques de manteniment haurá de complir
totes les disposicions legals i reglamentaries que en matéria de prevenció de
riscos laborals siguin vigents, tan per la própia execució del servei contractat
com pel que es refereix al personal de la mateixa empresa.

El personal técnic assignat a I'Ajuntament dependrá exclusivament del
fabricant, per la qual cosa tindrá tots els drets i deures inherents a la seva
qualitat de patró i haurá de complir les disposicions vigents en matéria laboral
de seguretat social i de prevenció de riscos laborals referides al propi personal
al seu cárrec, així com complir totes les normes i condicions establertes
mitjangant negociació col.lectiva.

El fabricant será responsable davant del personal adscrit al servei objecte del
contracte, del compliment de la legislació que regula les relacions laborals, la
Seguretat Social i resta de normes col.lectives d'aplicació, i la prevenció de
riscos laborals.

El fabricant ha de garantir la defensa jurídica del seu personal davant les
reclamacions de tercers derivades de l'execució del servei, sense perjudici de
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la responsabilitat del mateix adjudicatari pels danys, ja sigui per neglígéncia,
culpa o mala fe, que el personal que efectua el servei pugui ocasionar en les
instal.lacions de I'Ajuntament. L'adjudicatari ha de tenir contractada, i en vigor
durant tot el període d'execució del contracte, la corresponent asseguranga
que cobreixi la responsabilitat per riscos laborals

I professionals

L'adjudicatari es fará responsable dels perjudicis que se li puguin ocasionar a
I'Ajuntament de L'Hospitalet com a conseqüéncia de d'incompliment de
qualsevol de les condicions esmentades.

L'Ajuntament de L'Hospitalet es reserva el dret, per causes justificades, de
sol.licitar la substitució de qualsevol membre del personal de la empresa
fabricant executora del servei.

Juan A. Mantecón Baena
Técnic de Sistemes SIITIC

de 2018
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ANNEX 1: Inventari d'equips fBM
Eouip

Tious Mod. N.Série

Mod. Data Inici

Z Enterprise BC12
ETS4 Soporte Tecnico ZIOS

2B2B

HO6

B48CD07

24x7 OLIOB/ZOLB 3L/07/2020
24x7 0L/08/2o18 3U07/2O2O

Enterprise Tape Controller
TS1120 Tape Drive
Enterprise Tape Drive
RS/6000 Rack Sistema
RS/6000 Rack Sistema

3592 J70
3592 E05
3592 J1A
70L4 T42
7074 T42

78C433L
7886093
7825521
655E1BC
655E17C

24x7
24x7
24x7
24x7
24x7

0L/08/20L8
OL/oB/20t8
OL/08/20L8
OL|OB/Z}LB

Switch FC 40
Switch FC 40
Switch FC 48
Switch FC 48

2498
2498
2498
2498

40E
F4B
F4B

1076037
LO7603Z
10419YF
10419YX

24x7
24x7
24x7
24x7

0L/OB/20I8 3t/07/2020
OLloB/2OtB 3r/07/2O2O

0L/08/20L8 3L/07/2020
oL/O8/2otB 3L/07/2O2O

2834

980

75FBTgO

24x7

LOl05/2O2o 3L/07/2O2O

2078

124

7818193
7818193
781A065
781A065

24x7 OB/O4/202O 3L/07/2O2O
24x7 OB/04/2O20 3L/07/2020
24x7 oB/O4/2o2O 3L/07/2020
24x7 09/04/2020 3t/07/2O2O

ports
ports
ports
ports

DSB84

V5000 SFF Control
Mant. Software V5010
V5000 SFF Expansion
Mant. Software V50x0 Exp.

2828

40E

2078

2078

24F

2078

2078

V5000 SFF Control
Mant. Software V5010

2078

SVC Storage Engine

2145

Mant. Software SVC
SVC Storage Engine
Mant. Software SVC
SVC Storage Engine
Mant. Software SVC
SVC Storage Engine
Mant. Software SVC

2L45

2145

2145

DH8

24x7 2L/O5/2O2O
24x7 2L/O5/2O20
TSDBWXO 24x7 2t/05/2O2O
TSDBWXO 24x7 2L/O5/2o20
TSDBZPO 24x7 2I/05/2020
TSDBZPO 24x7 2UO5/2O2j
TSDBZZO 24x7 2L/0512o2O
7gDBZZo 24x7 2L/O5/2j2O

DH8
DHB
DH8

TSCYBRO
TSCYBRO
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3L/07/2O2O

0I/08/20LB 3L/07/2O2O

78LBL92 24x7 0B/04/2o2O 3L/07/2020
78LBt92 24x7 OB/04/202o 3U07/2020

2t45

2t45

31/07/2O2O

3L/07/2020
3L/07/2020

124

2L45

2T45

Data Fi

3L/07/2020
3t/07/2O2O
3L/07/2020
3L/07/2O2O
3L/07/2O2O
3L/07/2O2O

3L/07/2020
3t/07/2020

ANNEX 2: Inventari d'equips HP

Equip
HP Storageworks P2000-G3 FC Dual
Contr.
HP Storageworks P2000-G3 FC Dual
Contr.
HP P2000 Dual I/O LFF Drive Enclosure
HP P2000 Dual I/O LFF Drive Enclosure
HP P2000 Dual I/O LFF Drive Enclosure
HP P2000 Dual I/O LFF Drive Enclosure
HP MSL4048 2 LTO-6 Ultrium6250 FC
HP MSL4048 2 LTO-6 Ultrium6250 FC
Proliant DL380 G5
Proliant DL3B0 G5
Proliant DL3B0 G5
Proliant DL3B0 G5
Proliant DL3B0 G5
Proliant DL3B0 G5
Proliant DL3B0 G5
Proliant DL3B0 G5
Proliant DL3B0 G6
Proliant DL3B0 G6
Proliant DL3B0 G6
Proliant DL3B0 G6
Proliant DL3B0 GenB
Proliant DL3B0 GenB

N.Série

Mod.

APB45A

2560048t23

NBD

APB45A
APB43B
APB43B
APB43B
APB43B
A]O3BA

2560t7B,452
256233D209
256328DL75
256328D202
2s'6329D275

NBD
NBD
NBD
NBD
NBD
NBD
NBD
NBD
NBD
NBD
NBD
NBD

Part

Number

AJO3BA

433525-42t
433525-42t
433525-42t
433525-42t
433525-42L
433525-42t
433525-42L
433525-42t

DECTO2O3YY
DECO15O13Y
CZCT39LLCH

czc7435L3w
CZCBOlOFY2

czc7533PCG

CZCBO1OFXV
CZCBO41MTL NBD

czc72621Qc

NBD

CZC7292PTT NBD

cz20LB5CZ7
49L3t6-42t CZ2OLB5CZB
49L3t6-42L cz20LB5CZ9
4913t6-42L cz20r85czB
642LO6-421 c223290007
642LO6-42L cz243roo2H
49L3L6-42L

NBD
NBD
NBD

NBD
NBD
NBD
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