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1. Objecte
Aquest document constitueix el plec de requeriments tècnics per a la migració, trasllat,
subministrament d’infraestructura, instal·lació, suport, configuració i posada en marxa dels
serveis crítics de BSM a un nou centre de dades.
-

Disposar d’un CPD extern amb les màximes garanties d’estabilitat, escalabilitat i
projecció per migrar els serveis crítics de BSM
o
o
o

o

-

Migració dels serveis crítics definits al nou CPD
o
o
o

-

Treballs de migració, amb el mínim impacte pels clients de BSM, és requeriment
fer una migració sense tall de servei.
Disposar d’un proveïdor amb experiència en migracions similars.
És requeriment que el licitador estigui certificat amb la normativa ISO 27001
(Gestió seguretat informació) i ISO 9001 (Gestió de la qualitat)

Serveis per part del licitador:
o

o
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Certificació TierIII o equivalent amb una disponibilitat mínima del 99,98%
Dins de la província de Barcelona i l’empresa que el gestioni estigui certificada
amb la ISO 27001
CPD amb alta velocitat i baixa latència, amb possibilitat de créixer amb serveis
PaaS/SaaS, CPD híbrid amb possible desbordament a clouds públics com
Azure/AWS/Oracle/Google i amb serveis disponibles de Hosting/Housing/Cloud
privat/Cloud públic.
És requeriment que el CPD tingui connectivitat amb 2 o més operadors diferents,
que conti amb BGP i utilitzi energia 100% sostenible o verda.

Monitorització dels serveis migrats.
 Monitorització multicloud amb possible creixement per la resta de BSM.
 Traspàs de coneixement a BSM
 Monitorització de tot el hardware, línies, serveis i servidors de la solució.
 Monitorització de web’s i APP’s amb robots, fluxes i estadístiques.
 Pantalles gràfiques customitzades com les utilitzades actualment BSM amb
OpsView/Nagios.
 Migració de la monitorització actual dels serveis crítics a la nova eina.
Backup i Contingència amb segona còpia al CPD de Calàbria.
 BaaS/DRaaS (Backup/Contingència amb gestió i administració compartida
al 100%)
 Realitzar pla de contingència DR i failback pas a pas per BSM i per servei
24x7 del licitador amb planificació de proves anuals de DR complertes.

Codi de Document
Plec tècnic corresponent al servei de migració, subministrament
d’infraestructura, instal.lació, suport, configuració i posada en marxa
dels serveis crítics de BSM a un nou centre de dades.

o

o

Versió
03
Data
15/03/2019

Suport 24x7
 Disposar d’un Nivell1 24x7 per part del proveïdor que pugui
monitoritzar/alertar i executar procediments bàsics documentats.
 Disposar d’un Nivell2 24x7 per peticions i incidències de l’entorn migrat,
així com canvis o adaptacions de l’entorn.
Administració compartida amb BSM i amb d’altres mantenidors
 El licitador ha de permetre i gestionar una administració compartida de
totes els elements hardware/software del projecte, donant accés i
gestionant identitats d’accés per BSM i mantenidors.

La necessitat ve donada per poder oferir als ciutadans uns serveis més estables i de qualitat,
garantint als nostres clients un alt nivell de confiança.
Per aconseguir aquest objectiu, es liciten els serveis necessaris per a l’execució de tasques
relacionades amb la migració dels serveis crítics, posada en marxa i manteniment de la nova
infraestructura en un nou CPD per a BSM.

2. Situació actual
Els serveis a migrar estan englobats dins d’una base heterogènia de components:
-

-

-

-

-
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Entorn Virtualitzat:
o Base extensa de màquines virtuals en l’entorn VMWARE
o Es preveu una migració inicial d’unes 70-80 Vm’s al nou entorn, amb un
augment gradual d’aquestes durant l’evolució del contracte. S’ha de preveure
aquest increment.
Emmagatzematge – (SAN)
o Es disposa d’una HP3PAR amb les característiques necessàries per al nou
entorn, el licitador pot oferir la seva infraestructura de storage o aprofitar
l’existent de BSM de Calàbria i gestionarla com a servei housing.
Emmagatzematge – (NAS)
o Igualment es posa a disposició del licitador d’una NAS per backups locals,
adjuntem les característiques del storage a l’annex.
Elements de comunicació i seguretat actuals que es disposa actualment a BSM:
o Balancejadors Netscalers
o Firewalls Palo Alto
o ClearPass
Cluster Oracle RAC de 3 nodes + Data Guard.
Cluster SQL Server Actiu-Pasiu + AlwaysOn
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3. Prestacions objecte del contracte
L’adjudicatari haurà de subministrar, instal·lar, i configurar tot el necessari per dotar i posar en
marxa un servei de cloud privat per BSM.
Al ser un projecte “clau en mà” s’ha de dotar amb tot subministrament o treball que permeti
finalitzar de forma adequada.
Prèviament a la recepció dels nous equips adquirits, s’haurà de preparar la infraestructura
necessària per la seva instal·lació. Per a això, l’adjudicatari realitzarà les següents activitats a
banda de les pròpies d’instal·lació, configuració, migració, posada en marxa, proves,
documentació i formació:
-

-

-

-

-
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Migració dels serveis crítics
o Definits a l’annex
Trasllat d’equipament
o Storage SAN + switching fibra
o Storage NAS
o Servidors de computació
o Sistema Synergy de computació
o ClearPass
o Junos Pulse
Necessitats xarxa i seguretat:
o Canvis a les ip’s dels servidors
o Verificació regles dels balancejadors Netscalers
o Verificació de les regles del Firewall
o Verificació de les regles del Netscaler per el GSLB
Adquisició d’infraestructura addicional (ampliacions, servidors, switching, línies de
comunicació).
Ubicació al CPD destí, racks amb doble pdu’s i connexions de corrents necessàries,
redundades per a tots els components, així com patch panel de connexions, es preveu
que l’equipament hardware de BSM necessiti espai en 2 racks de 42u. El cost energètic,
les mans remotes i la sortida a Internet de 100Mb simètrics amb garantia de
disponibilitat 99,98 ha d’estar tot inclòs en el contracte.
La oferta haurà d'incloure qualsevol altre element no descrit expressament en la licitació
i que sigui necessari per al correcte funcionament del servei i del conjunt del maquinari,
programari i llicenciament subministrat.
Serveis recurrents del licitador:
o Monitorització
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Backup i Contingència
Suport N1 i N2
Seguiment i evolució del projecte i del servei

Arquitectura proposada per BSM per aquesta licitació:

CPD EXTERN (Serveis Crítics)

CPD Calabria (BRS)

Proposta de BSM per a la ubicació dels components en el CPD extern:
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Verificar per part del licitador i proposar possibles millores.
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4. Prestacions excloses de la licitació


BSM disposa d’un contracte de manteniment pel suport i les tasques de bases de dades
Oracle i SQL. L’adjudicatari d’aquesta licitació haurà de proporcionar la infraestructura,
connectivitat, software base i enllaç amb les necessitats d’storage sol·licitades per BSM,
però quedarà exclòs de totes les tasques de migració, instal·lació i configuració d’Oracle
i SQL.



BSM disposa de contractes de manteniment pels elements de comunicació següents:
o Firewall Palo Alto
o ClearPass
o Netscalers
Les tasques necessàries d’adaptació d’aquests elements es duran a terme per aquests
mantenidors, però en tot cas, el licitador haurà de traslladar els elements, conèixer i
verificar la configuració aplicada i, si és necessari, administrar totes les necessitats que
puguin ser requerides per BSM, ja que serà el responsable de la posta en marxa dels
serveis i del seu èxit.



La contractació de les línies necessàries MPLS serà directament sol·licitada per BSM. El
licitador haurà de conèixer l’estat de les gestions i facilitar tot el que calgui per la seva
correcta alta a les instal·lacions del CPD.

Amb l’objectiu d’aclarir les responsabilitats del licitador, BSM i els mantenidors actuals,
s’adjunta en l’ANNEX 2 una matriu d’assignació de responsabilitats RACI, on s’especifiquen les
responsabilitats de cada activitat.

5. Beneficis esperats
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Ubicació en CPD d’alta disponibilitat.



Creixement, evolució i connectivitat amb altres clouds.



Manteniment i suport 24x7 dels serveis crítics de BSM.



Backup i contingència gestionada.



Monitorització avançada a nivell de negoci, per serveis, servidors, fluxes, apps i web’s.



Primera fase de migració d’infraestructura amb l’objectiu de millorar disponibilitat del
CPD sense afectació als serveis i mantenint al màxim l’arquitectura actual.



Evolució durant els anys de contracte cap a serveis multicloud de pagament per ús,
estandaritzant les solucions i plataformes actuals de BSM cap a serveis PaaS / SaaS.
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6. Identificació dels serveis del licitador
L’adjudicatari haurà de planificar totes les activitats necessàries pel seu desenvolupament,
identificant els requisits necessaris per a la implementació dels serveis. Aquesta planificació
haurà d’estar validada per BSM.
El proveïdor haurà de posar els recursos tècnics necessaris per a l’operació, administració,
suport tècnic i evolució de cadascuna de les tecnologies i productes detallats.
Fites del projecte:

6.1. Migració dels serveis Crítics
El licitador es compromet a elaborar un projecte de migració amb tasques i dates consensuades
amb BSM, claus en mà, seguint el calendari de fites adjuntat en l’apartat anterior. On tindrà total
responsabilitat amb la gestió de les necessitats i l’execució tècnica fins que tots els serveis
estiguin validats i correctament migrats al nou entorn, incloent els serveis de suport,
monitorització, backup i contingència com a servei.
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-

Condicionament i adequació del CPD per les necessitats del projecte.

-

Trasllat dels elements de BSM (Calabria) al CPD extern.

-

Connexió i adequació d’aquests elements al nou entorn.

-

Creació de la infraestructura i servei VMWARE

-

Creació de la infraestructura de servidors per Oracle RAC. (Físic)

-

Creació de la infraestructura de servidors per SQL. (Físic)

-

Migració, transformació i configuració de serveis core ubicats a Calàbria:
o

DC (Domini únic)

o

ADFS / WSO2 (Modificar l’arquitectura actual de Calabria i adaptar per 2 cpd’s)

o

NTP

o

DNS
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Configuració dels storage al SAN-NAS, consensuant tota la configuració i necessitats
amb els tècnics de BSM i el fabricant del hardware.
Migració de tot l’entorn físic i virtual de Calàbria que componen els serveis crítics definits
en aquesta licitació al nou centre de dades.
Pels equips de storage i computació es requereix que siguin traslladats pel mateix
fabricant garantint el compliment de les garanties i sla’s en cas d’incidències, assegurant
la integritat i el backup/substitució de les peces necessàries. El fabricant d’aquests
equipaments serà l’encarregat de la desconfiguració, apagada i trasllat de tots aquests
elements fins al CPD del licitador, la coordinació entre el licitador i el fabricant
encarregat del trasllat és bàsic per l’èxit de la migració. Aquests elements seran enracats
i connectats també pel fabricant al CPD del licitador, assegurant amb el contracte de
manteniment actual un servei immediat en cas de qualsevol incident. El fabricant ha
d’assegurar els components del trasllat a tot risc per valor de 300.000 Euros.
Els altres elements a traslladar seran responsabilitat del licitador
(Junos/ClearPass/Netscalers).
Identificar i inventariar quins elements hardware/software/ llicenciament actuals de
BSM (Calabria) s’aprofiten per al nou CPD. Per a BSM és prioritari el reaprofitament
d’aquests equipaments de cara a rendibilitzar les inversions realitzades en els últims
anys.
o Enclosure HP Synergy amb 4 blades incorporats
o HP 3PAR + switchos fibra + transceivers
o NAS HP Storeasy 1650e
o Balancejadors Netscalers virtuals VPX200
o Llicències VMWARE (2 nodes de computació llicenciats)
La propietat dels nous elements adquirits (hardware/Software) serà, en tots els casos,
de BSM. A l’ANNEX 5 s’especifiquen els elements necessaris a adquirir.
Dins de les necessitats de migració s’han identificat alguns serveis crítics “serveis web”,
en format VM, que actualment no estan al CPD de Calabria, verificar a l’ANNEX 1 ,
columna “Site Actual”. Per aquest serveis a migrar caldrà coordinar amb el mantenidor
actual la seva transferència i migració, tenint en compte els següents paràmetres:
o Realitzar una migració amb impacte 0 en la disponibilitat.
o Verificar prèviament totes les necessitats de comunicacions d’aquests serveis
amb d’altres interns i externs per configurar-ho.
o Verificar la seguretat aplicada actualment i aplicar la nova al nou site. (Firewall,
funcionalitats avançades de seguretat, antivirus, etc.)
o Verificar l’alta disponibilitat actual aplicada (balancejadors, redundàncies DNS,
etc) i aplicar les noves per el nou licitador.
o Posada en marxa i coordinació amb el mantenidor actual, BSM IT i Negoci.
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6.2. Serveis - RTO/RPO
Els serveis crítics es defineixen a l’ANNEX 1 i en aquest apartat s’especifica el RTO/RPO general
per tots ells, aquestes dades han de servir per a que el licitador pugui oferir els mecanismes de
Backup i de Disaster Recovery adients a les necessitats de BSM. El nou CPD del licitador serà el
centre principal i ha de permetre una contingència dels seus serveis al CPD de Calàbria.

Tipus de recuperació

RTO

RPO

Copia offsite

Punt de

Objectiu de

(Calabria)

Recuperació

possible

Objectiu

pèrdua

(RPO).

màxima de

Copia local

dades.
Entorn Virtual

15-20 minuts

15-20 minuts

Si

Si

Entorn Oracle / SQL

< 1 minut

< 1 minut

Si

Si

6.3. Suport del servei
El licitador es compromet a proporcionar un suport N1 i N2 a partir de la data del primer servei
migrat al nou CPD i fins la data de finalització de contracte.
Prèviament s’han d’establir tots els mecanismes i fluxes de comunicació i gestió per tal que el
suport sigui eficient i acompleixi els SLA’s sol·licitats.
Els canals de comunicació entre BSM i el suport del proveïdor han de ser com a mínim aquests
tres: (Telèfon 24x7 / Email de suport / Eina de tiqueting de BSM), totes tres es regiran pel mateix
nivell de suport sol·licitat en aquest plec.
L’àmbit de suport N1/N2 ofert per el licitador contempla els següents punts:
-

La gestió proactiva i reactiva de les incidències amb els SLA’s corresponents.

-

L’aplicació, execució i comunicació dels PDC’s (Procés de gestió de canvis) on intervenen
BSM, proveïdors externs i keyusers validadors de BSM.

-

Qualsevol petició sol·licitada per el departament de Sistemes dins dels serveis operants
al CPD extern (exceptuant aquelles peticions que es considerin projectes nous,
innovacions o transformacions importants).

-

Serveis inclosos de monitorització (Monitorització de sistemes i d’experiència d’usuari
per apps’s i web’s).
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-

Manteniment, control, peticions i incidències dels serveis BaaS i DRaaS.

-

Suport a les peticions i incidències que BSM pugui necessitar en l’àmbit Microsoft com
AD / ADFS / DNS / GPO’s / O365 (Exchange/Sharepoint/Teams...) i entorn Azure. La
gestió d’Azure es portarà desde BSM però es podrà utilitzar el suport inclòs en el
contracte del licitador per consultes, incidències i consultoria per aquest entorn.

És important definir un repositori d’informació “wiki” accessible per el licitador i BSM on el
suport N1/N2 pugui desar i consultar tots els procediments en cas d’incidències, així com una
llista de tots els contactes i proveïdors a qui es pugui escalar.
BSM proporcionarà una llista d’interlocutors de cada un dels negocis que podran interactuar
amb els canals de comunicació entre BSM i el suport del proveïdor.

6.4. Suport de software de base
Caldrà que el proveïdor documenti els seus plans de suport i evolució del software de base. El
licitador serà el responsable de la correcta actualització dels sistemes i de la seva planificació,
consensuada amb BSM, definint un calendari de les revisions i accions a aplicar i els seus
procediments.
Referent al software de S.O de servidor (Microsoft), el licitador utilitzarà les eines de distribució
necessàries de parxejat per la seva supervisió i aplicació automàtica, com per exemple WSUS o
similar, pel S.O Redhat el licitador proposarà una revisió periòdica i un mètode d’actualització
juntament amb l’equip tècnic de BSM.
A continuació s’adjunta una llista dels diferents software base i plataformes on el licitador serà
el responsable de la seva verificació periòdica per tal d’aplicar les mesures d’actualització i
parxejat per tal d’assegurar la correcte seguretat dels sistemes, acordant un calendari, les
finestres d’actualització i el reinici dels sistemes amb consens amb l’equip tècnic de BSM.
Software base a mantenir:
AD corporatiu
Sistemes Operatius: Windows Server 2008/2012/2016 - Red Hat Enterprise Linux
Sistema VMWARE/VCenter (Updates/Monitorització)
Servidor web: Apache 2.4.4 / IIS
SGDBR: MariaDB 5.5.52 i 5.6.43 / MySQL
PHP: Versió 5.6.29, 5.6.30 , 7.1 , 7.2 i posteriors
CMS: Drupal v7-v8 i posteriors + extensions (7 web’s)
CMS: Typo3 + extensions (10 web’s)
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Concretament per les web’s de BSM :
L’inici del servei implica una revisió inicial de l’estat dels llocs webs per temes de compliment i
seguretat, així com les accions proactives per tal de millorar la seva seguretat.
S’inclou el manteniment dels següents components de Typo3/Drupal: nucli, mòduls i extensions,
per altra banda, l’empresa adjudicatària haurà de donar suport i participar en l’actualització
d’altres components de l’stack tecnològic, aquestes tasques requeriran coordinar-se amb el
proveïdor responsable del hosting i administració dels servidors web.
El servei de manteniment del software base implica la provisió de serveis periòdics de caràcter
proactiu i reactiu, amb l’objectiu de garantir la disponibilitat de la plataforma tecnològica. Entre
d’altres, s’hauran de realitzar tasques d’anàlisi, actualització, securització i customització de
l’stack tecnològic.
Les accions de manteniment proactiu tenen com a objectiu mantenir el software base actualitzat
i securitzat i identificar possibles accions de millora. A continuació es descriuen les accions
mínimes a realitzar, les empreses licitants podran millorar aquests requeriments mínims a la
seva oferta:


Actualització periòdica de la plataforma tecnològica; nucli, modus i extensions del CMS
Typo3/Drupal, inclou el suport i coordinació amb el proveïdors responsables del
manteniment dels components de la plataforma tecnològic que queda fora de l’abast
del servei, per exemple sistema operatiu, base de dades, etc.



Revisió periòdica dels entorns: Informes periòdics de “l’estat de salut” de la plataforma.
El requeriment mínim és fer una revisió mensual i entregar a BSM un informe detallat
amb les conclusions.



Recomanacions de millora, entre d’altres; tunning, manteniment de logs, ampliacions,
canvis de configuració, millores d’arquitectura, etc.

Aquestes activitats han de tenir un abast i periodicitat acordada entre l’empresa proveïdora dels
serveis i BSM.
Flux de treball per la realització del manteniment proactiu:

Les taques d’actualització del software base es realitzaran en entorns de Preproducció, BSM
proveirà de versions actualitzades de l’entorn de Producció sempre que sigui necessari. Una
vegada que l’entorn de Preproducció estigui actualitzat i conti amb la validació de BSM es
realitzarà la gestió del canvi necessària per substituir el servidor productiu pel nou, actualitzat.
14
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El proveïdor haurà de tenir en compte les actualitzacions de contingut realitzades durant
l’interval d’actualització e incloure aquestes en les tasques de la petició de canvi (PDC).

6.5. Manteniment de llicències
El proveïdor i BSM compartiran l’inventari de les llicències de programari de base com: Sistemes
Operatius, programari de gestió, d’emmagatzematge, virtualització, backup, etc. Tot allò que
estigui dins l’entorn del CPD extern, en un repositori compartit per tal d’utilitzar i actualitzar per
totes dues parts quan sigui necessari.

6.6. Monitoratge
El proveïdor proporcionarà l’eina de monitoratge per controlar correctament els serveis crítics
de BSM. El licitador administrarà aquesta eina, propietat de BSM, i es disposarà d’una
administració compartida al 100% on BSM podrà demanar altes/baixes i modificacions de la
mateixa per la seva posterior explotació. Les pujades de versió dels productes de monitorització
seran a càrrec del proveïdor. Les necessitats de monitorització son les següents:

-

Monitorització tradicional de Sistemes i Comunicacions, incloent llindars, configuració i
accés multiusuari, aplicant diferents rols d’operació i visualització, tot consensuat i
validat prèvia configuració amb l’equip de Sistemes de BSM.

-

El sistema de monitorització ha de permetre monitoritzar serveis on-premise i serveis
públics al núvol.

-

El licitador proposarà els punts de monitorització a nivell de sistemes, com per exemple
serveis de cada sistema monitoritzat, llindars de disc, cpu, ram i xarxa i aquests seran
validats i consensuats amb l’equip de Sistemes de BSM.

-

Monitorització sintètica i robotitzada per APP’s i per WEB’s (experiència usuari)

-

Els sistemes de monitorització han de poder generar informes periòdics de compliments
de serveis SLA marcats per cada un dels serveis, aquests informes seran generats i
compartits amb direcció de BSM per tal de poder fer un seguiment.

-

Migració del sistema actual Nagios al nou sistema (Nomes dels serveis migrats), amb
aquest punt BSM vol assegurar que els serveis migrats com a mínim tindran els mateixos
punts de monitorització que tenen actualment a Calàbria.

-
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Dashboards de negoci personalitzats desde l’extracció de dades de la
monitorització de sistemes per construir els panells.

-

El licitador ha de monitoritzar els serveis crítics descrits en aquesta licitació,
independentment d’on puguin estar actius en moments de balanceig controlat o durant
el pas a contingència, ha d’ésser indiferent per a la monitorització la ubicació dels serveis
i aquesta ha de reflexar si en algun moment els serveis estan funcionant en mode
contingència o normal.

6.7. Ticketing
El proveïdor haurà d’utilitzar l’eina de ticketing de BSM per tal de gestionar els canvis, peticions,
incidències i inventari. En el cas que el licitador proposi un altre eina de ticketing aquesta haurà
d’estar integrada amb la de BSM i serà el proveïdor el responsable d’aquesta adaptació.

6.8. Gestió de la configuració
El licitador haurà d’utilitzar l’eina de CMDB de BSM. És responsabilitat del proveïdor mantenir
un

inventari hardware/software on s’especifiquin tots els serveis de BSM i les seves

característiques: (Inventari Hardware / Inventari Servidors VM / Versions de software base /
Inventari serveis / Inventari URL’s i Api’s / Inventari certificats de seguretat i la seva caducitat.
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6.9. Serveis de backup as a service (BaaS)
El proveïdor ha d’implementar i gestionar un servei per a realitzar backups en local (NAS) i amb
copia o rèplica remota a BSM (Calàbria).
La solució que es sol·licita ha d’oferir una ràpida implementació de protecció optimitzada,
eficàcia d’emmagatzematge i versatilitat de recuperació.
Aquest disseny s’ha de basar en una única plataforma integrada que pugui proporcionar una
vista exhaustiva de tot l’entorn operatiu i que permeti realitzar implementacions de copies
ràpides, recuperacions, diferents rols d’usuaris i administració compartida.
Aquesta solució haurà de proporcionar protecció de les dades independentment d’on resideixin,
sent sensible a les necessitats especifiques plantejades en aquest plec.
El proveïdor ha de garantir la còpia i la seva protecció i custòdia.
Les polítiques de períodes de retenció s’acordaran entre els proveïdors i els tècnics de BSM.
El proveïdor ha de posar a disposició de BSM una còpia de les dades que garanteixi el format
restaurable juntament amb els procediments per a procedir a la seva restauració.
Totes les llicències dels productes emprats per la prestació dels serveis d’aquest contracte estan
inclosos en el preu del contracte. El proveïdor haurà de disposar d’un pla de seguretat, d’alta
disponibilitat i de contingència de totes les infraestructures i equipaments necessaris per la
prestació del present servei. Aquest pla s’haurà de descriure en la memòria del servei.
La ubicació principal de les còpies de seguretat haurà de ser dins el CPD i la segona còpia a les
instal·lacions de BSM. L’adjudicatari haurà de garantir el servei objecte del contracte les 24
hores al dia i els 7 dies de la setmana ( 24x7x365 ), amb una disponibilitat del 99’8%, subjecte a
possibles avaries i intervencions de manteniment necessàries pel bon funcionament.
Es requereix el següent:
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Especificar els procediments per el backup i restore de l’entorn virtual i de l’entorn físic
(SQL/Oracle)



Possible encriptació de les dades



Conformitat amb les regulacions de seguretat
o

Autenticació basada en rols

o

Limitació i registre d’accessos
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Taula: Polítiques de retencions de còpies de seguretat de les dades en local (CPD extern)
Tipus

Diària

Setmanal

Mensual

Anual

Estàndard

Incremental amb

Completa amb 1

Completa amb

Completa amb 5

1 setmana de

mes de retenció

12 mesos de

anys de retenció

retenció

retenció

6.10. Serveis de Disaster Recovery as a service (DRaaS)
El proveïdor haurà d’oferir una solució de disaster recovery as a service. Haurà d’especificar les
bases del sistema, temps estimat per a la recuperació de desastres, requeriments previs, temps
requerit per a la replicació de dades per unitat de temps, mètodes de replicació del sistema,
temps de no disponibilitat, etc.
La planificació la durà a terme el proveïdor i haurà de ser aprovada per BSM. Aquest servei
també ha d’incloure la descripció del model de failback.
Es requereix el següent:

18



Assolir els RTO/RPO de tots els serveis estipulats en 15-20min, i en bases de dades
menors a 1 minut.



Preparar prèviament els canvis en DNS i Netscaler per tal de fer un pas a contingència
mitjançant GSLB que detecti en el balancejador Netscaler que els serveis primaris estan
aturats i que el serveis de contingència al CPD de Calabria s’han activat.



El punt anterior busca tenir un pas a contingència el més automàtic possible, per la
resolució de noms/ip’s, però els serveis de Calàbria (arrancada de vm’s) s’activaran
manualment durant el procés.



Especificar els procediments pel DR i failback de l’entorn virtual i també per a l’entorn
físic (SQL / Oracle), així com la seva seqüència i temps.



El licitador ha d’assegurar la continuïtat dels serveis crítics d’escrits en aquesta licitació,
independentment d’on estiguin ubicats els serveis en un moment de contingència (CPD
extern, Calabria).
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El licitador haurà de proporcionar amb la documentació del Disaster Recovery el temps
de contingència estimat per dur a contingència cadascun dels serveis per separat i
també marcar un temps per el pas a contingència complert. El licitador haurà de
proposar un SLA que haurà d’ésser validat per BSM, haurà de ser el mes baix possible
per aquests dos casos i s’establirà una penalització emmarcada dins de “Per a les
incidències de PRIORITAT ALTA” en cas de superar aquests SLA’s marcats.



Planificar un mínim d’una prova anual realitzant un DR i failback complert durant el
temps que especifiqui BSM, tot el procés sota la responsabilitat del proveïdor.

6.11. Bases de dades
El serveis esperats de bases de dades han de complir amb els següents requeriments:

Requeriment

Descripció

Suport per a Oracle

Actualment BSM ja disposa d’un mantenidor per aquest
suport però es valorarà la disponibilitat d’aquest suport per
part del licitador. Versions 12.1 / 12.2

Suport per a Microsoft SQL

Actualment BSM ja disposa d’un mantenidor per aquest
suport però es valorarà la disponibilitat d’aquest suport per
part del licitador. Version 2016

Suport per a MariaDB

BSM disposa de bases de dades en versions 5.5.52 i 5.6.43

Punts de restauració
específics (Backups)

El proveïdor ha de suportar la restauració de bases de dades
en una data i hora específiques

Copia de logs

Disposar de copia granular per a un possible DR (en local i
offsite)

Paràmetres de base de dades
modificables

El servei de cloud ha de permetre la modificació de
paràmetres de la base de dades

Monitorització

El proveïdor ha de permetre la monitorització de rendiment i
estat de salut tant de bases de dades com de les instàncies.

Encriptació

En aquests moments no es disposa, però es una possible
evolució.

Proves de DR completes

Proves de DR per entorn Oracle i entorn de SQL
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6.12. Comunicacions
Manteniment, supervisió i evolució de les línies de comunicacions necessàries acabant la
interconnexió desde el nou CPD als centres de BSM.
Línies necessàries:
-

MPLS Primària Nivell3 de 1Gb (Contractació per part de BSM)
MPLS Backup Nivell3 de 200Mb amb camí diversificat de la MPLS primària (Contractació
per part de BSM)
Línia de sortida del CPD extern amb Internet de 100Mb amb possible creixement a 1Gb
(Haurà de ser el segon backup en cas de caiguda de les dues MPLS)

Elements de comunicacions necessaris que el servei requereixi (tallafocs, electrònica de xarxa,
DNS cache, GSLB) per a la prestació del serveis de BSM amb securització i aïllament del tràfic al
CPD.
El licitador haurà de proveïr l’espai i els requeriments necessaris de connectivitat en els racks
utilitzats per BSM per als routers i elements de comunicació del proveïdor de comunicacions.
Es requeriment que el CPD no tingui cap exclusivitat d’operador de Telecomunicacions i BSM
pugui utilitzar l’operador que desitgi, com a mínim Vodafone i Telefònica (Carriers disponibles
en el CPD) durant el transcurs del contracte. Així mateix el CPD ja ha de tenir preparada la
infraestructura de fibres d’aquests operadors per tal de minimitzar el temps de posta en marxa
del projecte.
Revisió de les necessitats de infraestructura, xarxa i comunicacions, d'acord als requeriments
del projecte.
- Espai requerit al CPD pels racks de BSM (Es preveuen 2 racks)
- Switching fibra (Proporcionats per BSM)
o La 3PAR i el Synergy centralitzen les seves connexions en aquests switchos i
addicionalment tenen connexions contra el switchos de LAN per la gestió/ILO.
- Swithching xarxa (Proporcionat per el licitador 10Gb/1Gb)
o Per la connexió del StoreEasy, Servidors tipus rack, enllaç amb switchos fibra de
la 3PAR i el Synergy.
o Es preveuen 2 switchos en alta disponibilitat de 24 ports.
- Portal accés proveïdors Junos (Proporcionat per BSM)
- Firewalls perimetrals (Proporcionats per el licitador)
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o

-

Aquests hauran de ser del mateix fabricant que està utilitzant actualment BSM
a Calàbria, amb els objectius de tenir el coneixement de l’eina i de proporcionar
una eina transversal de gestió per tots dos entorns. Especificat en l’ANNEX 4.
Balancejadors Netscalers (Proporcionats per BSM)
o Activar balancejadors GSLB de servei (Coordinar amb mantenidor actual)

Infraestructura de comunicacions
Estan contemplats al projecte 2 firewalls físics per el nou CPD, aquests firewalls hauran de ser
proporcionats pel licitador, encara que serà el mantenidor actual de firewalls de BSM qui
configurarà i portarà l’administració, el licitador haurà de conèixer i gestionar-los en cas de que
BSM així ho sol·liciti.
Com a element de publicació i accés per establir un portal d’accés als serveis oferts desde el CPD
extern, es proposa el reaprofitament de la VPN/SSL Pulse Secure, actual sistema de BSM, encara
que serà el mantenidor actual de Pulse qui configurarà i portarà l’administració, el licitador ha
de conèixer i gestionar es cas de que BSM així ho sol·liciti.
És necessari un element balancejador de càrrega amb alta disponibilitat, Netscaler, per migrar
la configuració actual dels serveis crítics desde Calabria al nou CPD. El licitador haurà de verificar
la configuració aplicada pel mantenidor actual dels Netscalers a BSM qui configurarà i portarà
l’administració. El licitador haurà de conèixer i gestionar-los en cas de que BSM així ho sol·liciti.
L’adjudicatari de concurs de CPD serà el responsable de la gestió, supervisió i evolució de les
línies de comunicacions necessàries acabant la interconnexió en la xarxa de BSM. Periòdicament
es realitzaran proves de contingència de línies.

Connectivitat CPD amb BSM
Amb caràcter general, l’adjudicatari serà el responsable de la connectivitat amb BSM. El CPD
haurà de disposar com a mínim de dues connexions amb camins diversificats i doble escomesa.
En cap cas aquestes comunicacions han de compartir cap traçat ni equipament en comú, per tal
d’evitar punts únics de fallida. Característiques de les línies de comunicacions del CPD amb BSM:
-

Les línies de comunicacions entre els CPD’s han de respondre a un model actiu–passiu,
per tal de simplificar la gestió de les mateixes. Aquest mecanisme s’haurà de provar per
part de l’adjudicatari amb una periodicitat de 6 mesos, amb prèvia validació per part de
BSM.
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Serà responsabilitat de l’adjudicatari la gestió de tota l’electrònica de comunicacions,
tot i que BSM disposarà d’accés i administració total.
La connectivitat des del CPD amb el de BSM es realitzarà a Nivell de capa 3 del model

-

OSI. L’adreçament i paràmetres de configuració es definiran des de BSM.
Les comunicacions dels enllaços hauran d’implementar eines de anàlisis del tràfic de

-

l’enllaç com per exemple netflow o similars per tal de generar informes del tipus de
tràfic que està cursant l’enllaç.
La línia d’interconnexió amb el proveïdor haurà de permetre limitar l’ús de l’enllaç en

-

funció de diverses necessitats, podent implantar polítiques de restricció i priorització de
tràfic en l’enllaç per IP o grups de IP’s orígens, ports destí i/o aplicacions detectades en
l’enllaç. Igualment s’ha de poder garantir una porció del cabdal per als servei o IPs
orígens escollits.
El proveïdor ha de disposar d’una eina de monitorització del tràfic de l’enllaç dins dels

-

elements de xarxa interns, al propi datacenter que prestin l’enllaç en temps real i amb
un històric. Aquesta eina ha de ser accessible per BSM.
Els servidors hauran de tenir xarxes de gestió i backup diferenciades de les xarxes de

-

servei o producció, i el licitador configurarà les redundàncies de xarxa per cada un dels
servidors (Agregació de caudal o actiu/passiu)
El proveïdor serà l’encarregat i responsable de mantenir la BD de direccionament per

-

als rangs assignats.

6.13. Serveis del CPD
L’empresa que gestioni el CPD ha d’estar certificada en la normativa ISO 27001, per la gestió de
la seguretat de la informació.
Un dels requeriments del CPD proporcionat per el licitador es el de serveis Multicloud, poder
oferir connexions de baixa latència amb els diferents clouds públics, mitjançant la contractació
dels serveis de comunicació necessàris.
Durant

el

contracte

s’utilitzaran

serveis

PaaS/SaaS

d’altres

proveïdors

com

Azure/AWS/Oracle/GoogleCloud.
El CPD ha de permetre les connexions directes contra aquests clouds, per tal de garantir la
mínima latència possible i connexió més directa. Així mateix els serveis del CPD també han de
conviure en un mateix entorn en formats Hosting/Housing/Cloud Privat/Cloud Públic oferts a
BSM.
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És requeriment una disponibilitat de la infraestructura del 99,98% en els apartats d’electricitat,
refrigeració, comunicacions, accés a les consoles de monitorització i accés als servidors. Aquesta
disponibilitat no es només un requeriment pel centre de dades sinó també pel licitador ja que la
disponibilitat del servei (monitorització i accés als servidors) es dins del projecte i sota la seva
responsabilitat.

6.14. Maquinari en format hosting
BSM proporcionarà uns elements de computació i l’adjudicatari haurà de completar-ho amb els
elements necessaris per assolir les necessitats del projecte.
Els elements que proporcionarà BSM estan especificats a l’ANNEX 3.
Tota la computació i storage actual que es transfereix al nou CPD és del mateix fabricant. És
requeriment que el licitador sigui partner oficial del fabricant i pugui realitzar els tràmits i
gestions per l’adquisició del hardware necessari.
-

Enclosure HP Synergy amb 12 possibles mòduls
o Connexions de fibra i xarxa incloses
4 Blades generació10 de computació (Ubicats dins el Synergy)
SAN - HP 3PAR 8200
NAS – HP StoreEasy amb 100Tb nets
2 servidors de 1U HP amb 1 processador (Valorar si poden ser útils per serveis tipo DNS,
DC, NTP, Vcenter, Consola de management, consola d’avisos...etc)

6.15. Entorn VMWARE
Es requereix la creació d’un entorn granja VMWARE i Vcenter per tal de fer cabuda a totes les
VM’s que vol transferir BSM al nou CPD, s’especifiquen a l’annex les VM’s a migrar i les seves
característiques, ANNEX 1. BSM proporcionarà el sistema Synergy per fer cabuda als hosts
necessaris de VMWARE així com d’altres necessitats del projecte, i dins de l’arquitectura Synergy
proporcionarà 4 compute units Synergy G10. El licitador haurà de crear aquesta granja i
comunicar-la amb la principal de BSM per tal de tenir una gestió unificada dels entorns virtuals
VMWARE i facilitar la transferència i migració de VM’s entre els CPD’s. S’han de tenir en compte
els requeriments de versions de VCENTER i VMWARE de les dues seus per tal de disposar d’una
integració optimitzada. Caldrà dotar als 4 servidors blades actuals de la suficient memòria per
tal d’absorbir la carrega de Vm’s requerida; s’estima un augment de tots els hosts ESX a 512 MB
de memòria.
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6.16. Entorn d’Storage
Es requereix la connectivitat dels storage proporcionats per BSM amb tots els elements de
comunicació i computació per part del licitador. El licitador ha de verificar la connectivitat dels
dispositius i adaptar el necessari per la seva optima connectivitat.
Tota la solució d’storage actual que es transfereix al nou CPD és del mateix fabricant. El licitador
haurà de consensuar les necessitats d’ampliació o nova adquisició amb BSM i gestionar-ho amb
el fabricant.
Components especificats en L’ANNEX 3.

6.17. Entorn d’Oracle
Es requereix un entorn físic d’Oracle RAC. BSM proporcionarà les llicències necessàries i el
licitador realitzarà la compra de computació seguint les indicacions de BSM a l’annex, per no
superar els límits de llicenciament d’Oracle. El licitador s’encarregarà de la connexió, la posta en
marxa d’aquests servidors, la monitorització, el backup i el seu software base. El mantenidor
actual d’Oracle, que ja té contractat BSM, s’encarregarà de les tasques de migració d’un entorn
a l’altre i de l’instal·lació, actualització i posada en marxa del Oracle RAC.

24

Codi de Document
Plec tècnic corresponent al servei de migració, subministrament
d’infraestructura, instal.lació, suport, configuració i posada en marxa
dels serveis crítics de BSM a un nou centre de dades.

Versió
03
Data
15/03/2019

6.18. Entorn SQL
Es requereix un entorn físic d’un node Actiu-Passiu de SQL Server. BSM proporcionarà les
llicències necessàries i el licitador realitzarà la compra de computació seguint les indicacions de
BSM a l’annex, per no superar els límits de llicenciament d’SQL. El licitador s’encarregarà de la
connexió, posta en marxa d’aquests servidors, monitorització, backup i el seu software base. El
mantenidor actual d’SQL, que ja té contractat BSM, s’encarregarà de les tasques de migració
d’un entorn a l’altre i de la instal·lació, actualització i posada en marxa de l’entorn SQL.
Com es pot veure es crearà un nou cluster al nou CPD i a Calabria es deixarà un node de rèplica
per aquest Availability Group, el segon Availability Group es manté inalterat al CPD de Calabria.
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7. Serveis a realitzar per altres proveïdors (No inclosos en la licitació)
Dins del projecte de migració es contemplen tasques a realitzar per mantenidors que actualment
tenen contracte amb BSM. A continuació es descriuen les tasques a realitzar per tal de que el
licitador guanyador coneixi les tasques de cada proveïdor i pugui coordinar les accions
necessàries.
Es pot consultar per qualsevol dubte la “Matriu d'assignació de responsabilitats”, ANNEX 2.

Serveis referents als elements de comunicació següents:
-

Firewall - Configuració i posta en marxa en HA.

-

Firewall – Activació i configuració de tots els paràmetres i regles necessàries per BSM.

-

Pulse Secure – Configuració i posta en marxa en HA a tots dos centres.

-

Pulse Secure – Proves i validació amb BSM

-

ClearPass / Radius - Configuració i posta en marxa en HA a tots dos centres.

-

ClearPass / Radius - Proves i validació amb BSM

Serveis BD’s:
-

Serveis descrits a l’apartat de SQL seguint els esquemes adjuntats.

-

Serveis i tasques descrites a l’apartat d’ Oracle seguint els esquemes adjuntats.

Serveis de migració i configuració dels Netscalers:
-

Canvi de configuració als Netscalers de Calàbria.

-

Configuració i posta en marxa dels Netscalers al CPD extern.

-

Adequació de totes les regles necessàries per la posta en marxa dels serveis crítics al
nou CPD.

-

Activació i proves del GSLB (Balanceig dels serveis en cas de caiguda del CPD extern)

Serveis de migració i configuració del WSO2:
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-

Canvi de configuració a l’arquitectura WSO2 de BSM a Calabria

-

Configuració i posta en marxa del WSO2 al CPD extern.
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8. Configuració i posada en marxa
Aquesta fase té l’objectiu de garantitzar que l’adjudicatari realitza correctament el procés de
traspàs al departament d’Operacions de Sistemes. L’adjudicatari haurà de proporcionar en
aquesta fase tota la informació necessària per conèixer els aspectes tècnics i funcionals.
Els punts importants es classifiquen en:













Planificació i seguiment del projecte.
Arquitectura implementada.
Descripció de les funcionalitats
Tasques en curs i problemes no resolts.
Instal·lació i configuració dels equipaments en el nou CPD.
Revisió de firmware dels equips són adequats i compatibles.
Instal·lació de noves llicències.
Verificar l’alta disponibilitat /redundància de tots els elements físics.
Proves inicials de verificació.
Proves d’alta disponibilitat (HA).
Configuració dels switchos i d’altres dispositius de xarxa que integrin el rack de BSM.
Configuració i test dels serveis.

9. Formació i transferència de coneixements
Per completar l'abast del servei presentat i fer una formació i transferència de coneixement
completa als responsables tècnics de BSM, l’adjudicatari haurà de posar a disposició un expert
o experts amb coneixements de les instal·lacions, serveis i configuracions aplicades per realitzar
la formació i transferència de coneixements.
Abans de la fase d’implantació, l’Adjudicatari haurà de desenvolupar el pla de formació, que
també haurà de ser revisat i aprovat per la Direcció del Projecte.
Tot i que l’administració de la majoria d’elements serà compartida amb l’adjudicatari desde
BSM es vol dedicar un pla de formació per aquells softwares o components que actualment no
s’utilitzen a BSM. La formació especifica haurà de contemplar els següents aspectes:
-

-
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Formació per l’ús de la nova versió de Vmware, vSphere i vCenter profunditzant en
vRealize Operations Manager, un producte que actualmet BSM no utilitza. Es
requereixen 8h de formació en aquest punt.
Formació en la monitorització tant de sistemes com de web’s, com de App’s. Es
requereixen 8h de formació en aquest punt.
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Formació en l’eina de backup i contingència per la seva administració compartida així
com la revisió de la documentació generada i els seus processos. Es requereixen 8h de
formació en aquest punt.
Manuals d’ús i d’operació del diferents components i serveis oferts per el licitador al
seu àmbit.
Manuals per l’execució i seguiment del suport, tràmits de incidències, peticions o
canvis.

Metodologia i proposta de formació general especificada per a cadascun dels rols d’usuaris
existents en el projecte per part de BSM:


Departament de TI (Cap de Projecte i Responsables)



Departament de TI (Administrador Sistemes)



Departament de TI (Administrador de xarxes)



Departament de TI (Administrador de Seguretat i copies)

L’adjudicatari haurà de proporcionar la documentació completa d’aquesta formació i
transferència de coneixements. Tota la documentació s’entregarà en format digital. La
documentació es lliurarà en Català i/o Castellà.
Previsió dels terminis, recursos i nombre de classes o jornades necessàries per garantir la
correcta formació de tos els usuaris dels sistemes inclosos dins l’àmbit de subministrament.

10.Condicions de servei
La realització de les tasques d’instal·lació, configuració i posada en marxa del nou equipament i
dels serveis migrats ha de ser amb el mínim impacte possible, es farà d’acord amb les indicacions
de BSM.
Les tasques del servei que necessitin una parada planificada dels serveis productius o puguin
produir inconvenients, i per tant, amb afectació en la normal activitat, es desenvoluparan en
horari festiu/nocturn amb horari prèviament acordat amb BSM.
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11. Termini de la instal·lació, configuració i posada en marxa
BSM proposa un calendari al licitador per tal de definir quines son les fites de BSM i les seves
dates. El licitador haurà de realitzar un calendari detallat de seguiment i tasques per tal d’assolir
el calendari proposat per BSM.



Firma del contracte.



Alta de les línies necessàries.



Alta del servei en el nou CPD



Compra, subministrament dels nous equipaments.



Trasllat dels equipaments de BSM i connexió al nou CPD.



Connectivitat amb les xarxes necessàries contractades amb els diferents proveïdors de
servei de comunicacions al nou CPD.
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Treballs d’instal·lació, configuració, posada en marxa, validació i proves.
Treballs de migració i configuració, així com les configuracions i canvis a l’equipament
proporcionat per BSM o proporcionats per el licitador.
Migració del primer servei en PRODUCTIU, servei acordat amb BSM.
Monitorització, backup i contingència activat per aquest servei.
Pla de migració amb dates per els serveis a migrar.
Activació del suport N1 i N2 24x7 i explicació del fluxe, escalat i procediments necessaris.
Migració i posada en Productiu de la resta dels serveis a migrar indicats en aquesta
licitació.
Monitorització i Backup de tota la infraestructura.
Proves de backup i contingència dels serveis.
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Transferència de coneixement.
Documentació aportada del projecte, amb fotos de la instal·lació, esquemes necessaris
i documentació global de la configuració.
Documentació amb el pla de backup i el pla de contingència i les dates acordades per la
seva validació.
Seguiment mensual del servei, amb reunions i revisió de tasques, de les incidències del
servei.
Pla de transformació cap a una arquitectura multicloud durant el contracte, analitzant
els serveis de BSM i planificant una migració a serveis SaaS / PaaS.

12.Serveis Gestionats i Suport
Durant els anys de contracte, el licitador haurà d’oferir serveis de gestió i suport tant pels canvis
planificats PDC’s, les incidències o les peticions, és per això que s’estableixen uns nivells de
prioritat i nivells de servei associats així com els temps de resposta i resolució. El licitador
guanyador ha de garantir el nivell de servei descrit i poder fer un seguiment periòdic (mensual)
amb BSM de cadascuna de les accions vinculades a aquests acords.
Els Acords de Nivell de Servei definits per BSM serán d’obligat compliment al llarg del contracte
un cop s’entri en mode de servei continu.

Acords de Nivells de Servei (ANS)
Nivell de prioritat
El nivell de prioritat a aplicar a qualsevol petició o incidència registrada, s’estableix en base als
següents conceptes.
1. Nivell d’impacte: Fa referència al número de serveis/usuaris/elements afectats. Es
consideren els següents nivells:
1 – Afecta a tota l’organització o a tots els serveis públics oferts per BSM.
2 – Afecta a una àrea sencera, o divisió de negoci.
3 – Afecta a un grup de persones o a un servei parcialment.
2. Nivell d’urgència: Fa referència al grau d’afectació als processos de negoci i com de
crítics son aquests dins de l’organització. Es consideren els següents nivells.
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1 – Bloqueig crític de negoci.
2 – Bloqueig no crític / retard crític.
3 – Retard no crític

La combinació d’aquests dos conceptes estableix el nivell de prioritat, tal i com es veu en la
següent taula resum:

IMPACTE

URGÈNCIA

BAIX

MITG

ALT

ALT

3

2

1

MITG

4

3

2

BAIX

5

4

3

Per tant els nivells de prioritat per defecte són:
1. Alta: Valor 1 (vermell)
2. Mitja: Valors 2 i 3 (taronja)
3. Baixa: Valor 4 (verd clar)
4. Molt baixa: Valor 5 (verd fort)
El valor de prioritat establert inicialment podrà ser revisat i modificat segons els criteris que el
responsable de l’Àrea de Sistemes d’Informació cregui convenient aplicar.
Temps de resposta

Es defineix com a “temps de resposta” el temps màxim expressat en hores que poden transcorre
des de que es genera una petició o incidència, fins que l’empresa adjudicatària es fa càrrec de la
seva resolució, derivació o rebuig.
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El temps de resposta serà el fixat segons la prioritat establerta a la petició o incidència. Es
mesurarà en hores laborables si aquesta ha estat rebuda per el servei corresponent dins de
l’horari laboral.
Temps de resolució
Es defineix com a “temps de resolució” el temps màxim expressat en hores que poden
transcorrer des de que la petició o incidència és acceptada per l’empresa adjudicatària fins a la
seva resolució o tancament.
Per a la verificació del compliment del nivell de servei, el temps de resposta exclourà
necessàriament els temps intermedis de resolució imputables a:


Equips diferents als de l’empresa adjudicatària.



Casos en els que l’empresa adjudicatària no sigui la responsable directe de l’aplicació de
les tasques, operacions i/o processos corresponents.



La provisió dels serveis necessaris.

Nivell de servei
Determinació i indicadors dels nivells de servei
La determinació dels nivells de servei s’establiran mitjançant l’ús de mètriques numèricament
mesurables referents a:



Temps de resposta
Temps de resolució

Incidències
En base a aquestes mètriques i al nivell de prioritat de les tasques establertes es tendirà al
següent nivell de servei per a la resolució d’incidències:

32

Prioritat

Temps de Resposta

Temps de Resolució

1-Alta

5 min

<1h

2-Mitja

5 min

<4h

3-Baixa

5 min

<8h

4-Molt Baixa

5 min

<5 dies
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En cas de concurrència d’incidències, l’Adjudicatari haurà de destinar els recursos disponibles a
la incidència més crítica i ha de ser capaç de resoldre dues incidències simultànies.
La resolució d’una incidència haurà de ser acceptada pel corresponent responsable dins de
l’estructura organitzativa de BSM.
Qualsevol incompliment del pla de suport tècnic o del temps de resolució d’incidències pot
donar peu a les penalitzacions establertes en el contracte entre BSM i l’Adjudicatari.
Peticions
Per a la resolució de peticions de servei es demanen els següents Acords de Nivell de Servei:

Prioritat

Temps de Resposta

Temps de Resolució

1-Alta

5 min

<3h

2-Mitja

5 min

<5h

3-Baixa

5 min

<10h

4-Molt Baixa

5 min

Next Business Day

Les incidències i peticions poden tenir diferents orígens i canals de comunicació:
- Per una part la monitorització proactiva i reactiva dels sistemes i iniciada per el licitador o pel
departament de Sistemes de BSM.
- L’obertura d’incidències via Telefònica + tiquet posterior (nomes incidències i peticions de
prioritat ALTA).
- L’obertura de tiquets amb l’eina de gestió de BSM.
- Mail per part de les persones responsables del servei de Sistemes a BSM.
Totes les peticions e incidències s’hauràn de documentar i registrar la seva resolució a la eina
de tiqueting de BSM, per tal de poder fer un seguiment posterior.
Amb l’objectiu que el licitador pugui conèixer els recursos necessaris per tal de donar un
correcte servei a BSM, es preveu que les incidències de Prioritat Alta no han de superar
mensualment les 10 peticions.
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Responsabilitat en la mesura i reporting del compliment del nivell de servei
La mesura del compliment del nivell de servei podrà ser realitzada tant per l’Àrea de Sistemes
d’Informació de BSM com per l’empresa adjudicatària.
Si BSM ho sol·licita, es generarà un informe de compliment del nivell de servei amb una
periodicitat mensual (mes vençut).
Aquest informe inclourà la següent informació:


Hores computades per tècnic en la prestació dels servei.



Nivell de compliment del servei per als incidents



Nivell de compliment del servei per als canvis o peticions

Càlcul dels nivells de servei
Indicador: Incidències resoltes dins del nivell de servei establert.


Mètode de càlcul


Es realitzarà una valoració en un període de mes natural.



Es computa el temps de resolució com el transcorregut des de l’obertura de la
incidència fins la seva resolució.



L’indicador serà el percentatge d’incidències tancades dins del nivell de servei
en el període estipulat, del total d’incidències tancades en el mateix període. Es
comptabilitzarà només aquelles incidències assignades a l’adjudicatari.



Només es comptabilitzarà les incidències assignades correctament a
l’empresa adjudicatària, l’abast de les quals estigui dins de l’objecte del
servei definit en aquest document.



S’eliminaran dels càlculs els temps d’assignació a altres equips o
responsables.

Exclusions:
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En el cas que la incidència o petició depengui de la intervenció de tercers,
com el cas de suports de fabricant, peces a adquirir, proveïdors externs, etc,
el temps emprat en aquestes tasques aturarà el rellotge que medeix el
temps de resolució del ticket fins que el reprengui el suport del proveïdor,
aquesta exclusió es verificarà un cop finalitzada la incidència o petició per
tal de confirmar la correcte gestió per part del licitador i per tant la seva
exclusió o no.

Indisponiblitat dels sistemes derivat d’un canvi planificat


Mètode de càlcul


A l’hora de calcular el temps de resolució del ticket es computa fins a l’estat de
solucionat. Entre l’estat de solucionat i l’estat de tancat es deixa un període de
temps de 5 dies en els quals l’usuari pot expressar la disconformitat amb la
solució i demanar-ne la reobertura, moment que activarà de nou el rellotge



Es realitzarà una valoració en un període de mes natural.




Només es tindran en compte els retards en les entregues atribuïbles a
causes derivades de la incorrecta actuació de l’empresa adjudicatària.

Exclusions: Queden excloses les indisponiblitats que no siguin responsabilitat de
l’adjudicatari derivades de:







Errors de dades
Errors funcionals
Errors en codificació
Manteniments planificats o urgents
Causes de força major (averies, etc...)
Errades humanes d’altres proveïdors

Horari de servei post-projecte de migració
Un cop finalitzades les tasques de migració i el suport del contracte entri en actiu, l’adjudicatari
haurà de complir un horari de servei estàndard i un horari fora d’hores per acomplir el 24x7
sol·licitat:
L’adjudicatari haurà complir amb els següents horaris de servei:
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Horari de servei estàndard:
08:00 a 19:00h de dilluns a divendres
Horari de servei no estàndard:
19:00h a 8:00h de dilluns a dijous
19:00h a 8:00h de divendres a dilluns

Codi de Document
Plec tècnic corresponent al servei de migració, subministrament
d’infraestructura, instal.lació, suport, configuració i posada en marxa
dels serveis crítics de BSM a un nou centre de dades.

Versió
03
Data
15/03/2019

12.1. Política de gestió del canvi (PDC)
El desplegament de noves versions, modificacions als servidors o canvis en configuracions de
l’entorn de Producció es realitzarà seguint el procés corporatiu de gestió del canvi de BSM.
El licitant haurà de tenir en compte les següents premisses a l’hora de gestionar els canvis de
configuració.


El licitador rebrà les PDC’s aportades per Sistemes BSM i haurà de planificar i verificar
les accions descrites per tal d’executar-les segons les indicacions del PDC.
(Cas mes comú de Gestió del Canvi)



Haurà d’executar el canvi fora de l’horari d’oficina, si ho determinen els responsables
de BSM o si l’impacte del canvi en el funcionament dels usuaris així ho requereix.



BSM planifica el 80% de les PDC’s amb 3-4 dies de preavís i esperant la confirmació dels
proveïdors per la seva planificació, però en d’altres casos més urgents les PDC’s s’hauran
d’executar complint els SLA’s corresponents a les peticions, depenent de la seva
prioritat.



El licitador podrà planificar i crear PDC’s dins de l’àmbit de la seva responsabilitat, per
tal de portar a terme els canvis necessaris dins la infraestructura suportada, validades i
consensuades amb Sistemes de BSM:
o En aquests casos haurà de complimentar tots els camps de la plantilla PDC
incloent el pla de proves pertinent per validar el correcte funcionament del
servei. A més a més, haurà de col·laborar amb els usuaris clau o proveïdors per
a la realització de les proves de validació i d’acceptació.

12.2. Pla de qualitat
L’Adjudicatari haurà de proposar les línies mestres del pla de qualitat dels serveis inclosos dins
l’àmbit de subministrament.
Posteriorment, durant la fase de disseny, l’Adjudicatari haurà de desenvolupar el pla de
qualitat, que també haurà de ser revisat i aprovat per la Direcció del Projecte.
El pla de qualitat haurà d’incloure els aspectes relacionats amb la metodologia i els
procediments previstos per garantir l’assegurament de la qualitat en els serveis oferts durant
totes les fases del projecte:
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Enginyeria de detall: proposta de control i assegurament de la qualitat en les tasques
disseny tècnic i d’enginyeria.



Desenvolupament: proposta de control i assegurament de la qualitat en les tasques de
desenvolupament del projecte.



Instal·lació: proposta de control i assegurament de la qualitat en les tasques
d’instal·lació, configuració i la posada en funcionament.



Documentació: proposta de control i assegurament de la qualitat en les tasques
generals de documentació del projecte.



Seguiment de projecte: proposta de control i d’assegurament de qualitat en les
tasques de seguiment del projecte. En aquest àmbit també es valorarà l’ús
d’estàndards o de manuals de bones pràctiques en la direcció de projectes.

En aquest pla, l’Adjudicatari haurà de detallar l'enfocament de qualitat que donarà a totes les
activitats del projecte, així com els documents a lliurar: certificacions, resultat de proves de
laboratori, homologacions, manual de qualitat, etc.

En general, dins l’àmbit del procediments de control i assegurament de la qualitat, BSM valorarà
positivament l’aplicació d’estàndards o de manuals de bones pràctiques.

13.Gestió del contracte
BSM anomenarà un responsable del projecte, que serà l’encarregat de supervisar la correcta
execució del contracte i els serveis inclosos segons la metodologia i els estàndards corporatius.
En aquest sentit, l’adjudicatari anomenarà un responsable i interlocutor del contracte per la
correcta execució i gestió del mateix. La funció de l’interlocutor i responsable del contracte per
part de l’adjudicatari serà la realització de reunions de seguiment mensuals així com les
sol·licitades addicionalment per BSM segons les necessitats de cada moment.
L’adjudicatari haurà de proporcionar periòdicament a BSM informació actualitzada del nivell de
compliment de la planificació pactada. Qualsevol desviació de la mateixa haurà de ser notificada,
de la mateixa manera que si es preveuen o detecten riscos no contemplats a l’inici del projecte.
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13.1. Assignació i comunicació del Responsable del Servei
L’adjudicatari haurà de designar una persona com a gestor del servei. Haurà de tenir un perfil
tècnic i de gestió a l’hora, i serà l’encarregat de coordinar el servei.
La substitució de la persona designada com a responsable del servei haurà de ser comunicada a
BSM prèviament. L'adjudicatari haurà de realitzar obligatòriament un procés de transferència
de coneixements al nou responsable.

13.2. Assignació de l’equip de treball
L’adjudicatari assignarà un equip de treball amb les capacitats i perfils tècnics necessaris per la
provisió dels serveis requerits al plec tècnic, aquest professionals de diferents perfils i àmbits
tecnològics seran assignats als diferents serveis objecte del contracte.
Qualsevol modificació dels equips assignats als projectes en curs haurà de ser comunicat
prèviament a BSM, l'adjudicatari haurà de realitzar obligatòriament un procés de transferència
de coneixements.

14.Model de seguiment
Periòdicament, durant el projecte de posta en marxa (com a mínim un cop cada quinze dies) o
a petició de BSM, es realitzaran reunions de seguiment i coordinació amb l’adjudicatari, on es
farà un anàlisi de l’evolució de les tasques realitzades per l’ adjudicatari respecte als serveis
objecte el contracte.
Posteriorment, durant el període de contracte es realitzaran reunions periòdiques (mensuals),
per tal de fer un seguiment clar del servei. La realització d’aquestes reunions serà de caràcter
obligatori per l’adjudicatari i s’haurà de presentar informació relativa al últim període sobre els
següents aspectes:
-
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Incidències detectades i la seva resolució (Temps/Impacte/Solució adoptada/Propostes)
Problemes detectats i propostes de millora
Estat de les peticions del client
Estat dels recursos actuals de computació/memòria/storage/comunicacions
o Informació de capacity Planning
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o Propostes de millora
Estat del software base i el seu manteniment:
o Versions
o Propostes d’actualització
o Planificació

Com a caràcter especial es sol·licita al licitador un seguiment de les Incidències de prioritat ALTA
que BSM requereixi. Un cop resoltes caldrà que es proporcioni un informe complert d’aquestes,
s’haurà de proporcionar en un termini màxim de 72hores des de la seva resolució.

15.Regim de penalitzacions i bonificacions

Disponibilitat SLA Infraestructura:
BSM revisarà per cada període de 12mesos de servei el compliment de SLA del CPD de
característiques TierIII, així doncs es penalitzarà per cada hora que superi el valor estipulat de
1,57h anuals i s’aplicarà una penalització de 9.600€ amb un import màxim de l’import anual del
contracte de serveis i manteniments.
Per a les incidències de PRIORITAT BAIXA :
En cas d’excedir el Temps màxim de resolució (Tmax) en la resolució d’una incidència d’algun
servei, BSM podrà aplicar una penalització. Seguint aquests factors i sobre l’import mensual del
contracte.
Temps excedit entre 1:00h-4:00h  100€
Temps excedit entre 4:01h-8:00h  200€
...
I seguint aquesta sèrie fins a un màxim de l’import mensual del contracte.
En cas d’excedir el Temps màxim de resolució (Tmax) en la resolució de dues o més incidències,
BSM podrà aplicar el mateix regim de penalització sempre i quan la penalització no superi
l’import mensual del contracte.
Per a les incidències de PRIORITAT MITJA :
En cas d’excedir el Temps màxim de resolució (Tmax) en la resolució d’una incidència d’algun
servei, BSM podrà aplicar una penalització. Seguint aquests factors i sobre l’import
mensual/recurrent del contracte.
Temps excedit entre 1:00h-4:00h  500€
Temps excedit entre 4:01h-8:00h  1000€
...
I seguint aquesta sèrie fins a un màxim de l’import mensual del contracte.

39

Codi de Document
Plec tècnic corresponent al servei de migració, subministrament
d’infraestructura, instal.lació, suport, configuració i posada en marxa
dels serveis crítics de BSM a un nou centre de dades.

Versió
03
Data
15/03/2019

En cas d’excedir el Temps màxim de resolució (Tmax) en la resolució de dos o mes incidències,
BSM podrà aplicar el mateix règim de penalització sempre i quan la penalització no superi
l’import mensual del contracte.
Per a les incidències de PRIORITAT ALTA
En cas d’excedir el Temps màxim de resolució (Tmax) en la resolució d’una incidència d’algun
servei, BSM podrà aplicar una penalització. Seguint aquests factors i sobre l’import
mensual/recurrent del contracte.
Temps excedit entre 1:00h-2:00h  2.000€
Temps excedit entre 2:01h-3:00h  4.000€
...
I seguint aquesta sèrie fins a un màxim de l’import mensual del contracte.
En cas d’excedir el Temps màxim de resolució (Tmax) en la resolució de dues o més incidències,
BSM podrà aplicar el mateix règim de penalització sempre i quan la penalització no superi
l’import mensual del contracte.
Per a les incidències de PRIORITAT ALTA (Globals, que afecten a la majoria dels serveis)
En cas d’excedir el Temps màxim de resolució (Tmax) en la resolució d’una incidència global
(multiservei), BSM podrà aplicar una penalització. Seguint aquests factors i sobre l’import
mensual/recurrent del contracte.
Temps excedit entre 1:00h-2:00h  4.000€
Temps excedit entre 2:01h-3:00h  8.000€
...
I seguint aquesta sèrie fins a un màxim de l’import mensual del contracte.
En cas d’excedir el Temps màxim de resolució (Tmax) en la resolució de dues o més incidències,
BSM podrà aplicar el mateix règim de penalització sempre i quan la penalització no superi
l’import mensual del contracte.
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Per a les peticions de PRIORITAT ALTA :
En cas d’excedir el Temps màxim de resolució (Tmax) en la resolució d’una petició de prioritat
Alta d’algun servei, BSM podrà aplicar una penalització. Seguint aquests factors i sobre l’import
mensual/recurrent del contracte.
Temps excedit entre 1:00h-4:00h  500€
Temps excedit entre 4:01h-8:00h  1000€
...
I seguint aquesta sèrie fins a un màxim de l’import mensual del contracte.
En cas d’excedir el Temps màxim de resolució (Tmax) en la resolució de dues o més peticions
Altes, BSM podrà aplicar el mateix règim de penalització sempre i quan la penalització no superi
l’import mensual del contracte.
Per a la consideració de no disponibilitat reiterada per part del proveïdor:
Es considerarà no disponibilitat reiterada, més de 4 trucades en un temps de 45 minuts sense
que es doni resposta telefònica. B:SM podrà aplicar una penalització del 3% sobre l’import
mensual.
A banda d’aquestes penalitzacions, es consideraran automàticament incidències penalitzables
per BSM amb un 3% sobre l’import mensual les següents situacions:
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Detecció per part de BSM del no compliment amb les especificacions d’infraestructura
o serveis sol·licitats per BSM.
Detecció per part de BSM d’un atac sobre els seus serveis de producció, sense avís per
part de l’adjudicatari de que s’està produint aquesta situació.
Per no portar a terme les actualitzacions de software de base descrites al plec.
Caiguda durant un període de 4 hores dels serveis crítics de BSM, ja sigui per causa de
l’adjudicatari, atacs externs o causes alienes al adjudicatari.
Impossibilitat de recuperació de la informació de les copies de seguretat per part de
l’adjudicatari.
Impossibilitat per part de BSM d’accés als següents serveis prestats per l’adjudicatari i
sense una comunicació prèvia del proveïdor:
o Accés a la consola de monitorització
o Accés a les màquines virtuals de producció
o Accés al servei de backup i recovery
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La no comunicació d’incidències a BSM dintre de les 2 hores següents.
El no lliurament dintre dels propers 10 dies de produir-se un incidència, del informe de
gestió d’una incidència.
El no compliment de una implantació de les millores proposades en el informe
d’incidències.

Bonificacions:
Per part de BSM es vol bonificar al licitador si aquest està donant un servei òptim i de bona
qualitat, així doncs BSM aplicarà bonificacions.
Bonificació per SLA d’Infraestructura:
En el cas que el licitador assoleixi una disponibilitat del 99,995%, assolint el nivell de
disponibilitat TierIV (per cada període de 12 mesos de servei), en l’apartat d’infraestructura
(electricitat/refrigeració/accés a les instal·lacions/interrupcions en les comunicacions, i accés a
la infraestructura core de BSM, incloent l’accés als servidors físics i virtuals de la plataforma de
BSM, els firewalls, switchos i storage).
Si tota aquesta infraestructura i accés és garantida per el licitador en un 99,995% o superior es
bonificarà al licitador amb un import de 2.000€ per cada període anual.

En cas de reiterades penalitzacions (tres o més), B:SM es reserva el dret d’extingir el contracte.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència a l’Adjudicatari perquè pugui formular
al·legacions que estimi pertinents, i l’òrgan de contractació de B:SM resoldrà.
Independentment de les penalitzacions aplicables, periòdicament la Direcció General de B:SM i
el seu Comitè del Qualitat analitzaran les no conformitats als proveïdors, així com les
corresponents respostes.
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16.Documentació
Abans de l’execució dels serveis d’instal·lació, configuració i migració, l’adjudicatari està obligat
a la realització i lliurament a BSM de la documentació, on s’haurà de fer constar com a mínim i
de forma obligatòria la següent informació:




Memòria descriptiva
Pla de treball
Project amb totes les tasques del projecte
o Que inclogui les pròpies del licitador
o Que inclogui les tasques per part de BSM
o Que inclogui les tasques d’altres proveïdors i que el licitador haurà de coordinar
i controlar.

BSM haurà de validar i acceptar aquesta documentació abans de la seva execució en els terminis
previstos.

17.Pla de transició i devolució del servei
Durant l'execució dels treballs objecte del contracte l'adjudicatari es compromet, en tot
moment, a facilitar a les persones designades per BSM a aquests efectes, la informació i
documentació que aquestes sol·licitin per disposar d'un ple coneixement de les circumstàncies
en què es desenvolupen els treballs, així com dels eventuals problemes que puguin plantejarse i de les tecnologies, mètodes, i eines utilitzats per resoldre'ls.
La proposta del licitador respecte al pla de transició i al pla de devolució del servei, s'especificarà
tenint en compte la terminologia següent:
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Fase de transició: És el període de temps que comença en el moment en que el nou
adjudicatari es fa càrrec del servei i que, per definició, acaba quan el servei està
estabilitzat en els nivells de servei actuals.



Fase de captura del coneixement: És la fase prèvia a la fase de transició, durant la qual
el nou adjudicatari realitzarà, amb el suport de l'adjudicatari actual, la captura del
coneixement i la transferència tecnològica necessària que li permetrà assolir la provisió
definitiva del servei al final de la fase de transició. El licitador haurà d'incloure a la seva
oferta econòmica aquesta fase i també haurà d'incloure a la oferta tècnica com durà a
terme aquesta fase.
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Proposta del pla de devolució del servei:


Definició de la durada del pla de devolució i detall de les tasques, durada màxima 3
mesos.



Quantificació del recursos que es considerin necessaris per realitzar la transferència de
coneixement i la transferència tecnològica, per tipus de serveis.



Mètode previst per fer la transferència de coneixement.



Requeriments que es demanin al nou adjudicatari per completar la correcte
transferència de coneixements i la transferència tecnològica, per tipus de serveis.

També s'ha de proposar el pla de lliurament de:


Coneixement. Determinar el nombre de sessions de traspàs i tipologies d'aquestes.



Documentació. Determinar la documentació tècnica que és lliurarà, els terminis de
lliurament i, en cas que siguin necessàries, planificació i tipologia de les sessions
d'explicació de la documentació.

18.Creació de l’òrgan de supervisió o oficina tècnica.
L’adjudicatari haurà de constituir una estructura orgànica amb l’objectiu de controlar i
supervisar els nivells de servei acordats durant els terminis del contracte.
Els principals objectius d’aquest òrgan seran:
1. Assegurar el desenvolupament del servei contractat.
2. Assegurar el compliment de metodologia i eines tècniques que garanteixin la qualitat
del servei prestat.
3. Garantir canals de comunicació que permetin la correcta gestió del contracte.
4. Assegurar el compromís en temps i forma de qualsevol petició.
5. Proposar accions dirigides a reduir les volumetries i de millora contínua del servei.
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19.Garantia

El període de garantia dels treballs realitzats com resultat del contracte s’estableix en 12 mesos,
conforme a la legislació vigent, a contar des de el moment de la acceptació per BSM.

20.Confidencialitat
S'obliga a l’adjudicatari a no difondre i guardar el més absolut secret de tota la informació a la
qual tingui accés en compliment del present contracte, i a subministrar-la només al personal
autoritzat per BSM.
L’adjudicatari serà responsable de les violacions del deure de secret que es puguin produir per
part del personal al seu càrrec. Així mateix, s'obliga a aplicar les mesures necessàries per a
garantir l'eficàcia dels principis de mínim privilegi i necessitat de conèixer, per part del personal
participant en el desenvolupament del contracte.
L’adjudicatari no podrà fer ús de la informació que es subministra en la documentació d’aquest
concurs per altres fins més que per la seva utilització per l’elaboració de les corresponents
ofertes, no podent traslladar el seu contingut o còpia dels mateixos a tercers.
Es prohibeix expressament la utilització d’anàlisis funcionals o de requeriments en benefici propi
de les persones físiques o jurídiques que retirin tal documentació annexa als presents plecs, en
cas que existís.
Un cop finalitzat el present contracte, l’adjudicatari es compromet a destruir amb les garanties
de seguretat suficients o retornar tota la informació facilitada per BSM, així com qualsevol altre
producte obtingut com a resultat del present contracte.
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21.Propietat intel·lectual
La propietat intel·lectual dels treballs realitzats a l’empara d'aquest contracte pertany a BSM de
forma exclusiva respectivament. Els productes o subproductes derivats, no podran ser utilitzats
sense la deguda autorització prèvia.
Per tant BSM resten com a propietaris respectivament dels documents realitzats, sense cap dret
per part de l’Adjudicatari.
L'adjudicatari renuncia expressament a qualsevol dret que pugui correspondre-li sobre els
treballs realitzats com a conseqüència de l'execució del present contracte i no podrà fer cap ús
o divulgació dels estudis i documents utilitzats o elaborats sobre la base d'aquest plec de
condicions, bé sigui en forma total o parcial, directament o extractada, original o reproduïda,
sense autorització expressa de BSM.
L’accés a la informació i/o productes protegits per la propietat intel·lectual, propietat de BSM,
necessaris per al desenvolupament del servei contractat, no pressuposa en cap cas la cessió de
la mateixa.
L’Adjudicatari accepta expressament que els drets d'explotació dels productes derivats d'aquest
plec correspon única i exclusivament a BSM. Així doncs, el contractat cedeix, amb caràcter
d'exclusivitat, la totalitat dels drets d'explotació dels treballs objecte d'aquest plec, inclosos els
drets de comunicació pública, reproducció, transformació o modificació i qualsevol d'altre dret
susceptible de cessió en exclusiva, d'acord amb la legislació sobre drets de propietat
intel·lectual.
No obstant, si se’n deriva algun dret d’autor o inalienable per al seu autor, l’adjudicatari s’obliga
a fer una cessió/transmissió de drets en exclusiva a favor de BSM per temps indefinit, sense que
aquest fet li doni dret a reclamar cap import en concepte de compensació i/o indemnització per
aquest concepte.
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22.Compliment de la Regulació General de Protecció de Dades (RGPD)
L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la
qual tingui accés per a l’execució del contracte, incloent aquella qualificada com a confidencial
en aquest contracte, o aquella en la que la seva confidencialitat sigui indicada per BSM, o bé
aquella que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure de
confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de 5 anys després de la finalització del
contracte.
Així mateix, l’adjudicatari declara conèixer, i s’obliga al compliment d’allò previst en la Regulació
General de Protecció de Dades (RGPD), publicada el 25 de maig de 2018, en el que respecta a la
Protecció de Dades de Caràcter Personal, en la qual es regula el dret d’informació a la recollida
de les dades de caràcter personal, i al seu Reglament de Desenvolupament.

23.Model de Seguretat. ISO 27018 i ENS (Esquema Nacional de
Seguretat)
La certificació ISO 27018 publicada el 29 de Juliol de 2014, és un codi de bones pràctiques en
controls de protecció de dades per a serveis de computació en el núvol. Aquesta norma s'uneix
a l'anterior ISO / IEC 27001 i ISO / IEC 27002 en l'àmbit de gestió de la seguretat de la informació
i que es dirigeix específicament als proveïdors de serveis de núvol.
L'objectiu obertament perseguit per la norma és crear un conjunt de normes, procediments i
controls a través dels quals els proveïdors de serveis en el núvol que, de conformitat amb la
normativa europea en matèria de privacitat, actuen com a "processadors de dades", puguin
garantir el compliment de les obligacions legals en matèria de tractament de les dades
personals. Alhora proporciona als consumidors potencials de serveis cloud una eina comparativa
útil per exercir el dret de verificar i auditar als nivells de compliment de les regulacions
establertes pel proveïdor. El proveïdor haurà de demostrar el compliment i alineament amb les
bones practiques referides en aquesta norma, així com les referides al ENS (Esquema Nacional
de Seguretat).
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Entre les mesures innovadores recollides per la norma ISO 27018 assenyalaria les següents:
El proveïdor, com a responsable del tractament, haurà de proporcionar les eines adequades per
permetre i facilitar l'exercici per l'interessat, dels drets d'accés, rectificació i cancel·lació en
relació amb el tractament de les dades.
En relació amb els fins del tractament, el proveïdor ha de vetllar pel compliment del tractament
als únics usos descrits al client en el moment de la contractació del servei, en particular garantint
que les dades no seran utilitzades per a fins diferents dels especificats pel client, ni per al
propòsit de màrqueting directe o publicitari, llevat que hi hagi consentiment explícit, consens
que, en qualsevol cas, mai serà un requisit establert pel proveïdor per a la funció del servei.
Llevat que hi hagi una prohibició establerta per la llei, la sol·licitud de divulgació de les dades
personals per part de les autoritats administratives o judicials serà notificada sense demora al
consumidor de serveis de núvol.

Quant al tema de la subcontractació, la norma estableix, de forma particularment incisiva, el
dret del client a conèixer, fins i tot abans de començar a utilitzar el servei, tota la cadena dels
subcontractistes, els països en què s'estableixen, la ubicació dels data centers utilitzats per ells
i les seves obligacions en relació amb el tractament de les dades. També es reconeix el dret del
client a oposar-se a eventuals canvis en la cadena dels subcontractistes, o de rescindir del
contracte.
El proveïdor ha de notificar immediatament al client tota violació de les dades personals dels
que deriven d'una pèrdua, destrucció, alteració, divulgació o accés no autoritzat, per tal de
permetre que el propietari i els interessats ho notifiquin a les autoritats de control en els
terminis establerts per la llei.
L'acord de servei ha d'establir una política de trasllat que detalla el mètode de restitució,
transferència i / o cancel·lació de les seves dades en poder del proveïdor en el cessament dels
efectes de l'esmentat contracte.
En relació amb les mesures de seguretat de la informació, tot el personal del proveïdor i dels
subcontractistes hauran d’estar vinculats a un acord de confidencialitat, hauran de rebre una
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formació adequada, i el seu accés a les dades haurà de ser mitjançant operacions d'autenticació
i login.
Referent a això, es valorarà que el licitador posseeixi algun tipus de certificació en qualitat (del
tipus similar a la ISO 9001), l'abast cobrirà els processos i activitats objecte del contracte,
expedida per entitats de certificació acreditades. Es valorarà que el licitador posseeixi algun
tipus de certificació de gestió de la seguretat a partir de normes tècniques reconegudes
internacionalment (del tipus similar a la ISO 27001), l'abast cobrirà els processos i activitats
objecte del contracte, expedida per entitats de certificació acreditades. Es valorarà que el
licitador posseeixi altres certificacions relacionades amb les tecnologies de la informació i les
comunicacions (del tipus similar a la ISO 20000, COBIT, CMMi, etc.).
B:SM es reserva el dret a requerir al licitador documentació addicional del seu Sistema de Gestió
de Qualitat o el seu Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació, que afecti els processos o
productes objecte del contracte.
Els adjudicataris hauran de reconèixer el dret de B:SM per examinar per mitjà d'auditors, externs
o propis, el fidel compliment dels treballs per ells prestats.
B:SM tindrà dret a dur a terme auditories de les activitats dels adjudicataris per assegurar-se
que l'execució dels treballs es porta d'acord amb el que estableix el present Plec. Tot el material
i informació requerida per aquestes inspeccions i auditories pels representants de B:SM o els
seus representants estarà disponible sense restriccions.
B:SM notificarà a l'adjudicatari amb dues setmanes d'antelació l'auditoria i amb un dia
d'antelació la inspecció a realitzar, i l'adjudicatari tindrà l'obligació de:
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Facilitar l'accés al material sol·licitat pel grup auditor.
Designar persones responsables que acompanyin els auditors.
Facilitar un entorn de treball adequat a la mateixa ubicació en què té lloc l'auditoria.
Cooperar amb l'auditor.
Participar en les reunions que convoqui l'auditor.
Analitzar les dades trobades perquè l'informe sigui real.
Emprendre ràpidament accions correctores i / o preventives.
Emetre una resposta oficial als defectes dels que ha informat el grup d'auditors.
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ANNEX 1:
Serveis crítics a migrar i volumetries:
SERVICIO

COMPONENTES

DETALLE COMPONENTES

"Nombre del servicio"

"Identificar"

"Identificar nombres de servidores, instancias BD, lineas"

Servidores / S.O

SERVEI1

BD Oracle
Balanceador

Servidores / S.O

SERVEI2
BD Oracle
Balanceador

Servidores / S.O

SERVEI3

BD Oracle
Balanceador

Servidores / S.O

SERVEI4

BD Oracle
Balanceador
Conectividad
Servidores / S.O

SERVEI5
SQL 2016
Balanceador

SERVEI6

Servidores

SERVEI7

Servidores

SERVEI8

Servidores

SERVEI9

Servidores

SERVEI10

Servidores

SERVEI11

Servidores

SERVEI12

Servidores

SERVEI13

Servidores

Servidores

SERVEI14
(12 WEB's)

BD
Balanceador
DNS

SERVEI15

Servidores

SERVEI16

Servidores

SERVEI17

Servidores

SERVEI18

Servidores

SERVEI19

Servidores

SERVEI20

Servidores

SITE ACTUAL

VM
VM
BD ORACLE

CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA

VM
VM
VM
VM
VM
BD SQL
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
BD ORACLE
Netscaler
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
Postgres/SQL
CPD EXTERN/Redsys/Cloud HDC/GPRS LAN
VM
VM
VM
BD SQL
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
1 Máquina física (Pasar a virtual)
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
BD SQL

VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM

FÍSICO/VIRTUAL

Nº VM's RECURSOS ENTORN VIRTUAL

"Físico/Virtual (Ubicación)"
1
1

CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA

VIRTUAL
VIRTUAL
FÍSICO
Netscaler físico Calabria
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
FÍSICO
Netscaler físico Calabria
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
FÍSICO
Netscaler físico Calabria
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
CPD Calabria
Netscaler físico Calabria + Netscaler virtual Oracle Ravello

CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA

VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
FÍSICO
Netscaler
VIRTUAL
VIRTUAL
FÍSICO
FÍSICO
FÍSICO
FÍSICO
FÍSICO
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL

1
1
1

CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CLOUD
CLOUD
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CLOUD
CLOUD
CLOUD
CLOUD
CLOUD
CLOUD
CLOUD
CLOUD
CLOUD
CLOUD
CALABRIA
CALABRIA
CLOUD
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA

4
4
N/A
N/A
2
2
2
2
2
N/A

8
8
N/A
N/A
6
6
6
6
6
N/A

50
50
N/A
N/A
50
50
50
50
50
N/A

Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
LOCAL - Node Active Dataguard: proddgora

16
16
16
16
16
16
8
8
8
N/A
N/A
16
16
16
16
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
N/A
N/A
N/A
4
8
2
N/A
N/A
8
8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
4
4

150
150
100
100
150
150
100
100
100
N/A
N/A
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
N/A
N/A
N/A
80
100
20
N/A
N/A
50
50
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
30
175
175

Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
LOCAL - Node Active Dataguard: proddgora

1
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1
1
1

2
2
2
2
2
2
4
4
4
N/A
N/A
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
N/A
N/A
N/A
8
4
2
N/A
N/A
4
4
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
4
2
2

FÍSICA to VIRTUAL

1

8

16

100

VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
EUROMUS+CPD Calabria (FÍSICO)
NetScaler
Servicio Externo (proveedor)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8

4
4
8
8
16
16
8
8
8
8
8
8
8
8
8
16
16
16
16

50
50
50
50
100
100
100
100
75
75
75
75
75
75
75
150
150
150
150

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
6555

VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

76

50

CONTINGENCIA

"CPU - vCPU" "Memoria Gb" "Disco Gb"

280

712

Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
LOCAL - Node Active Dataguard: proddgora

Replicar a Calàbria i Oracle Cloud
Replicar a Calàbria i Oracle Cloud
Replicar a Calàbria i Oracle Cloud
Replicar a Calàbria i Oracle Cloud
Replicar a Calàbria i Oracle Cloud
Replicar a Calàbria i Oracle Cloud
Replicar a Calàbria i Oracle Cloud
Replicar a Calàbria i Oracle Cloud
Replicar a Calàbria i Oracle Cloud
Replicar a Calàbria i Oracle Cloud
Replicar a Calàbria i Oracle Cloud
Replicar a Calàbria i Oracle Cloud
Replicar a Calàbria i Oracle Cloud
Replicar a Calàbria i Oracle Cloud
Replicar a Calàbria i Oracle Cloud
Replicar a Calàbria i Oracle Cloud
Replicar a Calàbria i Oracle Cloud
Replicar a Calàbria i Oracle Cloud
Replicar a Calàbria i Oracle Cloud
Replicar a Calàbria i Oracle Cloud

Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Rèplica AlwaysON Calabria (Abast)

Rèplica AlwaysON Calabria (Abast)
Rèplica AlwaysON Calabria (Abast)
Rèplica DataGuard Calàbria (Abast)
Rèplica DataGuard Calàbria (Abast)
Rèplica DataGuard Calàbria (Abast)
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria

Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
Replicar a Calàbria
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ANNEX 2:
Matriu d'assignació de responsabilitats:

BSM IT
Planificació Projecte
Alta cloud privat
Contractació línies Internet / Cloud
Contractació línia MPLS
Compres hardware (Computació/switch)
Compres hardware (firewalls)
Trasllat i muntatge hardware BSM-CPD extern
Trasllat muntatge Clearpass / Junos
Configuració Firewall
Configuració Netscaler
ACTIVITATS
Configuració Switching LAN
Configuració SAN / Switch fibra HP / Synergy
Configuració Clearpass / Junos
Instalació servidors per Oracle i SQL
Instalació servidors VMWARE
Configuració SQL i ORACLE
Migració dels serveis
Monitorització
Suport N1 / N2
Seguiment contracte
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A
A
A
R
A
A
A
A
A
A
A/C
A
A
A
A
A
A/C
A/C
A/C
A

ROLS/RESPONSABILITATS
BSM NEGOCI
LICITADOR
I

I
C/I
C/I
I

R
R
R
I
R
R
I/A/C
R
I/A/C
I/A/C
R
I/A/C
I/A/C
R
R
I
R
R
R
R

MANTENIDOR / FABRICANT
I

I
R
C
R
R
R
R
I/C/A
R
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SAN 3PAR actual a migrar:
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NAS – StoreEasy 1650e – 100Tb nets:
2 ports RJ45 – Afegir targeta addicional per agregació de BW + discos addicionals de 10TB.

Infraestructura actual HPe Synergy Composable Infraestructure Platform:
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ANNEX4:
Necessitats Firewalls:
BSM ha estudiat les necessitats de firewall per el nou CPD.
Per tal d’establir la màxima compatibilitat entre el CPD de Calabria i el CPD extern és necessari
que el fabricant de firewalls sigui el mateix en tots dos llocs i tenir una gestió unificada per tots
ells, d’aquesta manera la migració de serveis i configuració és molt més transparent i senzilla i
el running posterior a la gestió es simplifica i seguim amb el coneixement actual dels tècnics de
BSM.
Es proposen el següent models per a que el licitador pugui certificar que és correcte, gestionar
la compra i verificar recursos i necessitats per al projecte. La configuració inicial d’aquests
equipaments la portarà a terme el mantenidor actual de BSM i serà compartida i gestionada de
formà conjunta posteriorment.
FIREWALLS Palo Alto 3220
2 Palo Alto Networks PA-3220 with redundant AC power
2 Power cord for Continental Europe with IEC-60320 C13 and CEE 7/7 SCHUKO cord ends,10A,
250V PAN-PWR-CORD-EU
2 Threat prevention subscription for device in an HA pair (3 anys)
2 PANDB URL Filtering subscription for device in an HA pair (3 anys)
EXTENSIÓ GARANTÍA FABRICANT (3 anys)
- Reemplazo avanzado de piezas averiadas.
- Acceso al TAC del fabricante para resolución de casos.
- Acceso a las actualizaciones de las versiones de software de los equipos y acceso a parches
que resuelvan fallos.
- Acceso a datasheets y especificaciones del fabricante.
- Release Notes.
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ANNEX5:
Necessitats Hardware addicionals de Computació i Llicenciament:
Es detalla a continuació la llista de hardware necessari que el licitador ha de subministrar,
instal·lar, configurar i posada en marxa, per tal de garantir la compatibilitat amb la
infraestructura actual on aniran ubicats aquests servidors i per garantir les capacitats
requerides per allotjar les bases de dades dels serveis crítics.

Qty

Product Description

Client System

2

HPE Synergy 480 Gen10 Configure-to-order Compute Module

SQL

2

HPE Synergy 480/660 Gen10 Intel Xeon-Gold 6128 (3.4GHz/6-core/115W) FIO
Processor Kit
HPE Synergy 480/660 Gen10 Intel Xeon-Gold 6128 (3.4GHz/6-core/115W) Processor
Kit
Factory Integrated

SQL

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart
Memory Kit
Factory Integrated

SQL

SQL

4

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware
HDD
Factory Integrated

2

HPE 96W Smart Storage Battery (up to 20 Devices) with 260mm Cable Kit

SQL

2

Factory Integrated

SQL

2

SQL

2

HPE Smart Array P204i-c SR Gen10 (4 Internal Lanes/1GB Cache) 12G SAS Modular
Controller
Factory Integrated

2

HPE Synergy 3820C 10/20Gb Converged Network Adapter

SQL

2

Factory Integrated

SQL

3

HPE Synergy 480 Gen10 Configure-to-order Compute Module

ORACLE

3

HPE Synergy 480/660 Gen10 Intel Xeon-Gold 5122 (3.6GHz/4-core/105W) FIO
Processor Kit
HPE Synergy 480/660 Gen10 Intel Xeon-Gold 5122 (3.6GHz/4-core/105W) Processor
Kit
Factory Integrated

ORACLE

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart
Memory Kit
Factory Integrated

ORACLE

ORACLE

6

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware
HDD
Factory Integrated

3

HPE 96W Smart Storage Battery (up to 20 Devices) with 260mm Cable Kit

ORACLE

2
2
32
32
4

3
3
48
48
6
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3

Factory Integrated

ORACLE

3

ORACLE

3

HPE Smart Array P204i-c SR Gen10 (4 Internal Lanes/1GB Cache) 12G SAS Modular
Controller
Factory Integrated

3

HPE Synergy 3820C 10/20Gb Converged Network Adapter

ORACLE

3

Factory Integrated

ORACLE

1

HPE Installation SVC

Installation

5

HPE Synergy Node Installation Service

Installation

1

HPE 3Y Datacenter Care 24x7 Addon SVC

Support

5

HPE SY480 Gen10 Support

Support

24

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart
Memory Kit

Ampliación memoria de los 4
servidores actuales del Synergy (De
256Gb a 512 Gb)

1

VMware vCenter Server Standard for vSphere (per Instance) 3yr Software

Vcenter para CPD externo.

4

VMware vSphere Enterprise Plus 1 Processor 3yr E-LTU

vSphere para 2 servers del Synergy

4

Vmware vRealize Operations Manager 2cpu x 4 Servers

Licencia para los 4 servidores de
VMWARE

ORACLE

Ampliació per el storage de backup NAS StorerEasy. Amb l’objectiu de proporcionar un accés a
10Gb i una ampliació en la seva capacitat de disc actual amb 12 discos addicionals.

1

B665249-21

HPE Ethernet 10Gb 2-port 560SFP+ Adapter

2

455883-B21

HPE BladeSystem c-Class 10Gb SFP+ SR Transceiver

12

MB010000JWAYK

HPE DISK 10TB SAS-12GBPS 7.2K rpm LFF (3.5-inch)

Per a la solució de Backup/Rèplica el licitador ha de proporcionar totes les llicències necessàries
per a asegurar el backup de tot l’entorn físic i virtual i elaborar un pla de backup i contingencia
consensuadament amb BSM per tal d’assolir els SLA’s solicitats. En cas que fos necessari la
compra d’un servidor per aquesta solució es proposa que servidor sigui homogeni amb la
infaestructura actual de BSM, en tots casos el hardware i llicenciament necessàri serà propietat
de BSM. Es proposa el següent equipament i llicenciament:
Qty
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Product Description
1

HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF Configure-to-order Server

1

HPE DL360 Gen10 8SFF CTO Server

1

HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-Silver 4110 (2.1GHz/8-core/85W) FIO Processor Kit

Codi de Document
Plec tècnic corresponent al servei de migració, subministrament
d’infraestructura, instal.lació, suport, configuració i posada en marxa
dels serveis crítics de BSM a un nou centre de dades.

1

HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-Silver 4110 (2.1GHz/8-core/85W) Processor Kit

1

Factory Integrated

2

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit

2

Factory Integrated

2

HPE 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit

2
2

Factory Integrated
HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware
HDD

2

Factory Integrated

1

HPE StoreFabric SN1100Q 16Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter

1

Factory Integrated

1

HPE 96W Smart Storage Battery (up to 20 Devices) with 145mm Cable Kit

1
1

Factory Integrated
HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular
Controller

1

Factory Integrated

1

HPE FlexFabric 10Gb 2-port 534FLR-SFP+ Adapter

1

Factory Integrated

2

HPE BladeSystem c-Class 10Gb SFP+ SR Transceiver

2

Factory Integrated

1

HPE DL360 Gen10 High Performance Fan Kit

1

Factory Integrated

2

HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

2

Factory Integrated

1

HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features

1

Factory Integrated

1

HPE 1U Gen10 SFF Easy Install Rail Kit

1

Factory Integrated

8

Veeam Backup and Replication Enterprise Plus 1yr 8x5 Support E-LTU

8

Veeam Backup and Replication Enterprise Plus Additional 2yr 24x7 Support

5

Veeam Agent for Server 24x7 Support 3yr Subscription

1

HPE iLO Advanced Non Blade - 3yr Support

1

HPE DL360 Gen10 Support

Versió
03
Data
15/03/2019

Dispositius de networking per la interconnexió de diferents elements LAN
Es proposa 2 switches de 32 ports Nivell3, per redundància, per donar connectivitat LAN als
diferents dispositius ubicats als 2 racks i que requereixin connectivitat de 10G o 1Gb.
Es proposa l’adquisició d’aquests, prèvia validació i confirmació del l’adjudicatari, es proposa el
següent model de referencia HP PROCURVE 5700 32 XGT amb redundància d’alimentació en
tots dos, es requeriment incloure un servei de manteniment de 3 anys (next bussines day).

57

Codi de Document
Plec tècnic corresponent al servei de migració, subministrament
d’infraestructura, instal.lació, suport, configuració i posada en marxa
dels serveis crítics de BSM a un nou centre de dades.

Signat

Ignasi Pérez Durany
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