PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS

CONTRACTE DE SERVEI D’UNA PLATAFORMA D’ESCRIPTORIS VIRTUALS AL
NÚVOL PER AL SEU PERSONAL I UNA XARXA LOCAL AMB ELS SEUS
RESPECTIUS DISPOSITIUS PELS LLOCS DE TREBALL DEL CONSORCI
D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS

Primera.- Objecte del contracte
L’objecte d’aquest plec, és la contractació d’un servei que proporcioni al Consorci
d’Osona de Serveis Socials una plataforma d’escriptoris virtuals al núvol per al seu
personal i una xarxa local amb els seus respectius dispositius per llocs de treball per a
la nova oficina del Consorci d’Osona de Serveis Socials a l’edifici Vicus de Vic. També
el traspàs des de Google i l’ús de la plataforma de serveis online i suite ofimàtica
Microsoft Office365 i l’allotjament del servei DIGISS, JADE i Intranet.
Més endavant en aquest document es descriuran les característiques i requeriments
tècnics que s’hauran de complir per part de l’adjudicatari.
El codi CPV (Vocabulari Comú de Contractes) corresponents a aquest contracte és:
- 50324100-3 Servicios de manteniment de sistemes

Segona.- Aspectes generals del contracte
Els següents son aspectes generals d’alt nivell que ha de contemplar el servei a
contractar:
- Allotjar la infraestructura necessària per donar els serveis en un Centre de
Processament de Dades.
- Realitzar tots els treballs necessaris per la posta en marxa dels serveis
requerits.
- Instal·lar i configurar els dispositius que conformaran la xarxa local a l’oficina
del edifici el Sucre i el local de Roda de Ter.
- Administrar, monitoritzar i realitzar el manteniment dels elements hardware i
software que faciliten el serveis.
- Facilitar el servei tècnic davant d’incidències tècniques del programari i
maquinari dels serveis contractats.
- Respondre de la disponibilitat del serveis en cas d’incidències crítiques 24
hores al dia i els 365 dies de l’any.
- Vetllar activament per la seguretat de les dades, aplicant les mesures tècniques
i d’organització necessàries per garantir l’autenticitat, confidencialitat, integritat,
disponibilitat i conservació de la informació.
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Tercera.- Àmbit i contingut del contracte
La infraestructura tecnològica necessària per a dur a terme els serveis allotjats haurà
d’estar ubicada en un Centre de Procés de Dades extern amb les garanties i
característiques indicades més endavant en aquest document.
A les oficines del Consorci d’Osona de Serveis Socials a l’edifici Vicus de Vic residirà
una nova xarxa local amb els dispositius necessaris per al nombre requerit de llocs de
treball, i amb connectivitat al CPD extern i a Internet.
A les oficines de l’edifici El Sucre de Vic i l’oficina de Roda de Ter hi hauran el
elements necessaris per a unificar la telefonia existent amb la nova centraleta
telefònica. La connectivitat de xarxa local i a Internet està proporcionada pel servei TIC
del Consell Comarcal d’Osona o de l’Ajuntament de Roda de Ter.
El nombre de professionals del Consorci d’Osona de Serveis Socials amb accés a la
xarxa corporativa, escriptoris virtuals, serveis d’intranet, aplicacions centralitzades,
navegació a Internet i telefonia és d’aproximadament 55. Ho poden fer des de les seus
del Consorci d’Osona de Serveis Socials o mitjançant els escriptoris virtuals des de
qualsevol lloc amb connexió a Internet.
També existeix un nombre reduït de personal extern al Consorci d’Osona de Serveis
Socials que ha de tenir la possibilitat d’accedir a dades del Consorci d’Osona de
Serveis Socials mitjançant connexió VPN. Serien unes 15 persones.

Quarta.- Descripció dels serveis a contractar
Els serveis sol·licitats es poden agrupar a les següents línies d’activitat o funcionalitat:
A. Disposar d’un entorn d’escriptoris virtuals i servidor de domini i fitxers allotjats
al núvol amb caràcter de pagament
B. Implementar una xarxa local per a varis llocs de treball amb dispositius thin
client, pantalles, telèfons IP i connexió a Internet i al CPD extern, a l’oficina del
Consorci d’Osona de Serveis Socials ubicada l’edifici Vicus de Vic.
C. Integració de la plataforma de serveis en línia i suite ofimàtica Microsoft Office
365. Migració i manteniment de bústies de correu i serveis online dels usuaris
del Consorci d’Osona de Serveis Socials actualment allotjades a Google GSuite a la plataforma.
D. Allotjament dels serveis DIGISS i JADE (aplicació web / repositori de
documents signats digitalment mitjançant tauletes electròniques) i allotjament
d’una aplicació d’Intranet amb caràcter de pagament per ús.
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1. Característiques que ha de complir el Centre de Processament de Dades
(CPD) on s’allotjaran els elements necessaris per allotjar els escriptoris
virtuals, servidor de domini i fitxers i servidors DIGISS i JADE:
1.1. Tecnologia preparada per proporcionar alta disponibilitat i redundància,
dissenyat per no tenir parades per manteniments, reparacions, modificacions
i/o ampliacions.
1.2. Sala de màxima seguretat, resistència al foc EI-120 i total estanqueïtat.
1.3. Subministrament elèctric continu, amb SAI redundants i servei d’emergència
amb grup electrogen.
1.4. Sistema de climatització per impulsió directa a passadís fred i tècniques de
free-cooling.
1.5. Sistema de seguretat complet, per controlar i gestionar aspectes com la
humitat, la temperatura, l’accés, la detecció i extinció d’incendis i el consum
elèctric.
1.6. Nivell de fiabilitat tipus TIER II+.
1.7. Connexió directa amb el node de la Xarxa Oberta de Catalunya (XOC).
1.8. Entrada directa des de l’exterior.
1.9. Possibilitat d’accés les 24 hores del dia sense necessitat preavís de més d’un
dia.
1.10.Ubicat a una distancia de menys de 40 kilòmetres de la capital d’Osona (Vic).
2. Característiques dels servidors físics, infraestructura de virtualització,
emmagatzematge i xarxa que allotjaran els escriptoris virtuals, la seva
infraestructura necessària, el servidor controlador de domini i servidor de
fitxers i els servidors DIGISS, JADE i Intranet:
2.1. Servidors d’alt rendiment i baix consum elèctric en nombre suficient per
mantenir la disponibilitat de tots els escriptoris virtuals i servidors virtuals de la
solució.
2.2. Emmagatzematge basat en tecnologia All-Flash de forma nativa amb doble
controladora i tots els seus elements redundats per oferir una disponibilitat
mínima de 99,999%; amb connectivitat Fibre Channel de mínim 8 GB, amb
capacitat per allotjar els VDI i servidors requerits i permetre un fàcil creixement
del seu nombre.
2.3. La connectivitat de xarxa Ethernet deuria ser amb velocitat mínima de 10 Gbps
amb enllaços redundats.
2.4. Software de virtualització Vmware Vsphere per no limitar la capacitat de
creixement en CPUs, quantitat de RAM i la millor integració amb la plataforma
de virtualització d’escriptoris Vmware Horizon View.
2.5. Connectivitat a Internet per la solució amb 1 Gbps simètric d’ample de banda,
IP pública dedicada, servei de tallafocs i VPN IPSEC ”site to site” i SSL VPN
per a usuaris externs.
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3. Característiques de la infraestructura d’Escriptoris Virtuals:
3.1. Ha de suportar els protocols de visualització d’alt rendiment específics per
virtualització d’escriptoris PCoIP o BLAST per obtenir la millor experiència
d’usuari possible independentment del dispositiu i la localització d’on es
connecti el usuari.
Suport per Multi-Monitor, lectors de targetes intel·ligents i redirecció d’un
ample nombre de dispositius USB. També els escriptoris han de poder utilitzar
les impressores locals instal·lades al dispositiu des d’on connectin.
3.2. La infraestructura ha d’estar dimensionada i llicenciada per a un mínim de 55
escriptoris virtuals dedicats i concurrents amb Sistema Operatiu Windows 10
1709 amb llicenciament Microsoft VDA.
3.3. S’ha de poder integrar amb el Directori Actiu del Consorci d’Osona de Serveis
Socials.
3.4. Ha de permetre la connectivitat dels usuaris des de Internet als seus
escriptoris virtuals de manera segura (HTTPS,SSL/TLS i certificat confiable).
3.5. Disposar d’una eina d’administració centralitzada, que permeti crear diferents
conjunts d’escriptoris virtuals segons diferents plantilles d’utilització i aprofitar
les característiques d’alta disponibilitat i alt rendiment que proporciona la
plataforma Vmware Vsphere.
3.6. El dimensionament mínim del hardware virtual dels escriptoris ha de ser:
2vCPU, 4 GB RAM i 45 GB de disc.
A banda del Sistema Operatiu Windows 10 1709 els escriptoris han d’incloure
tot el programari freqüentment utilitzat pels usuaris del Consorci d’Osona de
Serveis Socials degudament configurat.
També han d’incloure la darrera versió de la suite ofimàtica Microsoft Office 365
degudament llicenciada i configurada per cada usuari.
4. Característiques del servidor controlador de Domini i servidor de fitxers.
4.1. Disposar del darrer sistema operatiu per servidors de Microsoft (ara Windows
Server 2016) per facilitar el servei de Directori Actiu, allotjar la llista d’usuaris
permesos del Consorci d’Osona de Serveis Socials i controlar la seguretat dels
accessos als escriptoris virtuals i als recursos compartits de la xarxa.
4.2. Ha de tenir configurats adequadament altres serveis com DNS, DHCP i DFS,
Servei d’impressions i de fitxers. Disposar de diferents polítiques per poder
assignar la utilització de contrasenyes segures i altres aspectes als usuaris.
4.3. El dimensionament mínim del hardware virtual del servidor ha de ser:
2 vCPU, 4 GB RAM, 60 GB disc de sistema, 300 GB disc de dades i 30 GB de
disc per allotjar les “versions anteriors” dels fitxers i carpetes dels disc de
dades.
4.4. Ha de tenir configurat un servei per la correcta sincronització dels usuaris del
domini del Consorci d’Osona de Serveis Socials amb la de la solució ofimàtica
Office 365 al núvol.
4.5. El servidor es podria fer servir per allotjar qualsevol eina d’administració
necessària per aquesta solució.
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5. Especificacions dels llocs de treball, xarxa, i connexió a Internet a
implementar a l’oficina del Consorci d’Osona de Serveis Socials a l’edifici
Vicus de Vic:
5.1. Disponibilitat d’11 llocs de treball amb dispositiu thin client, pantalla teclat i
ratolí.
5.1.1. El thin client ha de disposar i tenir configurat el client de connexió a la
infraestructura d’escriptoris virtuals.
5.1.2. Els thin clients han de poder ser administrats per una eina
d’administració remota centralitzada, basada en perfils amb diferents
configuracions dels dispositius i un llicenciament que arribi a poder
controlar fins a 100 dispositius en previsió de creixement futur.
5.1.3. Ha de suportar dos pantalles, 5 dispositius USB (1 amb USB 3.0 per la
part posterior i un altre amb ubicació frontal). Entrada i sortida de d’audio
frontal.
Connexió de xarxa Ethernet 10/100/1000 Base-T.
5.1.4. Els requeriments mínims son: CPU quad Core 2.4 GHz, 4GB memòria
flash, 2 GB RAM. Resolució 1920 x 1200 (DVI) - 3840 x 2160
(DisplayPort).
5.1.5. Les pantalles de cada lloc de treball han de ser de mida 23”, peu
regulable en alçada. Han de disposar d’entrades de vídeo VGA, DVI i
DisplayPort. També disposar d’altaveus incorporats i ports USB.
5.2. Connectivitat de xarxa.
5.2.1. El commutador de xarxa (Switch) ha de ser gestionable, tenir un mínim
de 24 ports Gigabit Ethernet + 2 ports combinats (Ethernet-miniGBIC). Un
mínim de 12 ports han de tenir capacitat POE per la alimentació dels
telèfons IP.
Ha de suportar els protocols LLDP-MED i VSDP per facilitar la configuració de
telefonia IP.
S’ha de poder collar en un armari rack estàndard de 19 polsades.
5.3. Connectivitat a Internet, a CPD i VPN.
5.3.1. Mitjançant fibra òptica amb ample de banda de 1Gbps simètric a
Internet i directament al CPD on s’allotgen els escriptoris virtuals i
servidor, amb suport tècnic de 24x7.
5.3.2. El dispositiu router per la connexió a Internet ha de permetre configurar
una connexió VPN IPSEC “site to site” per la connectivitat amb el Centre
de Processament de Dades on estaran allotjats els escriptoris virtuals,
servidor de domini i fitxers per donar connectivitat segura entre aquests i
els dispositius (equips multifunció, telèfons, etc. ) connectats a la xarxa
local de l’oficina.
5.3.3. El dispositiu router ha de permetre configurar una xarxa Wifi per donar
connectivitat sense fils.
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6. Característiques de l’allotjament del servei DIGISS, JADE i INTRANET:
6.1. 2 Servidors dedicats amb sistema operatiu CentOS 6.5 amb 1 CPU, 2GB de
RAM i 50 GB de disc cadascun.
6.2. Connectivitat a Internet 1 Gbps simètric, IP pública dedicada i servei de
Firewall.
7. Requisits d’instal·lació, migració i manteniment:
7.1. Instal·lació, configuració, optimització i posta en marxa de tots els elements
necessaris per a la prestació dels serveis.
7.2. Manteniment i actualització de servidors, escriptoris virtuals i thin clients durant
la durada del contracte.
Suport tècnic per a les incidències que es puguin produir tant del programari
com de maquinari durant el període del contracte.
Execució d’actualitzacions a nivell de software/hardware (sistemes,
aplicacions, firmware, etc.) inclosos dins el període del contracte, del
maquinari i programari subministrat, mantenint sempre l’entorn a les darreres
versions certificades entre els fabricants .
Incorporar el programari aportat pel Consorci d’Osona de Serveis Socials que
sigui necessari en algun moment per necessitats de funcionament als
escriptoris virtuals.
Manteniment i configuració d’altes i baixes d’usuaris del domini, d’escriptoris
virtuals i de permisos a carpetes del servidor de fitxers.
7.3. Migració de les dades dels sistemes actuals en horari fora d’horaris d’oficina.
7.4. Manteniment i configuració dels accessos externs requerits en forma de VPN o
apertura de ports als firewalls.
7.5. Realització de còpies de seguretat i rèpliques diàries dels servidors i plantilles
de la plataforma d’escriptoris virtuals, del servidor de domini i fitxers, servidors
DGISS, JADE. Mantenint d’un mínim de 30 dies d’històric de còpies i 3 de
rèpliques.
7.6. Formar al personal del Consorci d’Osona de Serveis Socials a operar amb els
equips, programari i serveis proporcionats.
7.7. Davant d’una avaria del hardware d’algun dels dispositius, s’ha de realitzar el
canvi automàtic de qualsevol element que hagi deixat de funcionar sense
implicació directe del personal del Consorci d’Osona de Serveis Socials.
7.8. El temps de resposta en cas d’incidències crítiques ha de ser inferior a 4
hores.
7.9. El temps de restabliment de servei de 8 hores com a màxim.
8. Equip addicional i aplicacions:
8.1. L’oferent subministrarà, instal·larà i configurarà qualsevol equip que no estigui
contemplat en els apartats anteriors i que sigui necessari per al funcionament
efectiu dels serveis proposats, així com les aplicacions informàtiques
associades.
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9. Requeriments del personal.
9.1. El personal tècnic responsable de dur a terme els serveis sol·licitats han de
disposar de les certificacions corresponents dels fabricants de les tecnologies
utilitzades.
10. Llicenciament.
10.1.
En els serveis de pagament per us, el contractant haurà de disposar de
la totalitat de les llicències necessàries del software aplicat.
Cinquena.- Termini d’execució
La durada del contracte de serveis es preveu per 1 any, prorrogable d’any en any
fins a un màxim de 3 anys.
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