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1.

ANTECEDENTS

El grup TERSA actualment disposa d’un conjunt d’infraestructures TIC (servidors,
electrònica de comunicacions, sistemes operatius...) entre les quals destaca una solució
de virtualització, emmagatzemat i còpia que es va comprar l’any 2012 i que està
actualment obsoleta.
Els objectius que TERSA s’ha fixat per aquesta licitació són actualitzar les
infraestructures, millorar els nivells de servei a través d’eines de avançades de gestió
i administració i disposar de capacitat i flexibilitat pel creixement tant en noves
activitats com en la introducció de nous serveis.
El Grup TERSA té tres seus que estan descrites a l’Annex I del present document i cada
una de les seus tenen actualment un centre de procés de dades. El present projecte
haurà d’actuar en les tres seus.
2.

OBJECTE

L’objecte d’aquest plec és contractar el subministrament, instal·lació, posada en marxa
i manteniment d’una solució integrada de servidors, emmagatzematge, electrònica de
xarxa i còpies de seguretat que substitueixen els existents actualment i que han de
complir amb els requeriments de servei, rendiment, seguretat i escalabilitat necessaris
per als sistemes d’informació i usuaris del Grup TERSA.
El licitador ha d’incloure els serveis necessaris per a la instal·lació, configuració òptima,
migració de dades i posada en marxa així com la garantia de tots els elements inclosos
en l’oferta, tant hardware com software, durant un període de 5 anys.
El licitador també ha d’incloure els serveis de gestió de la infraestructura instal·lada
durant tot el període de durada del contracte.
3.

DEFINICIÓ DE LA SOLUCIÓ
3.1. Situació de partida

Per tal de descriure el projecte objecte d’aquesta licitació s’exposa primer la situació
actual de la infraestructura dels sistemes de computació existents al Grup TERSA i
posteriorment s’exposaran les característiques mínimes de la solució que es requereix.
La situació actual es resumeix a través del diagrama adjunt a continuació:
SIRESA - Ecoparc

Servidor arxius

SEMESA - Gavà

Switchos
xarxa

Cable coure
categoria 7

Servidor arxius i
bàscula
100 Mbit/s

Cabdal Internet
actual de
50MBit/s que
durant 2019
passarà a 150 Mbit/s

Switchos
xarxa

ERP

Office 365

Internet

TERSA
(CPD)
Virtualització
(2 servidors i cabina SAN)

Cloud extern

Core comunicacions
Cabina
disc NAS

Servidor
backup

Còpia semi
automàtica
altres servidors

Switchos de xarxa
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3.1.1. Descripció general situació partida
Dins el CPD de TERSA hi ha un clúster de VMWare format per dos servidors i una cabina
de discos on estan virtualitzats una bona part dels servidors del Grup TERSA.
Addicionalment, algunes unitats productives mantenen servidors físics independents i
el contingut d’aquests servidors físics es copia, periòdicament i a través de
procediments específics, dins de la infraestructura de virtualització.
Actualment existeix un servidor físic que té instal·lat el software de backup que
s’encarrega de copiar les VM del sistema de virtualització i alhora fa una còpia de
seguretat granular de les dades. El backup s’emmagatzema en una cabina NAS i un cop
a la setmana es fa una còpia de la informació al servidor de SIRESA.
El sistema actualment utilitzat per al backup és Veritas VRay, i TERSA no té previst
seguir contractant el manteniment anual d’aquesta solució.
Els serveis de xarxa estan basat en rols i són de Microsoft (Active Directory, DNS,
sistema de fitxers, cues d’impressió, DHCP, DNS) en versió Windows Server 2008 R2.
En les seus del Grup TERSA hi ha un total aproximat de 200 ordinadors personals
(servidors, portàtils i PCs sobretaula) amb sistema operatiu Windows (Windows 7 i
Windows 10).
La connexió entre el CPD de TERSA i el de SIRESA és un cable de coure de categoria 7
que cobreix una distància aproximada de 30 metres. La connexió entre el CPD de TERSA
i el de SEMESA és de 100 MBits/s contractada amb el proveïdor d’internet.
El cabdal del servei a Internet actual és de 50MBit/s i es preveu que durant l’any 2019
passi a un cabdal igual o superior als 150 Mbit/s
Per descriure la situació actual de la infraestructura del Grup TERSA es tractaran per
separat cada una de les seus de forma que s’entengui millor el seu funcionament. A
continuació es detalla la informació corresponent als equips actualment existents a cada
una de les seus.
3.1.2. Descripció equips de la seu de TERSA
Clúster VMWare
• Virtualització servidors: VMWARE VSphere 5.5 Essentials plus, Vcenter 6 Essentials.
Marca
Model
Memòria
Model CPU
HP
ProLiant DL380 G7
86 GB Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz
HP
ProLiant DL380 G7
86 GB Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz
• Cabina de disc SAN
Marca i model
HP P4300 G2
• Core de comunicacions
Marca
Model
HP
HP Switch 5406zl

Detall
2 Cabines de discs SAN amb 3 TByte capacitat neta
total.
Detall
J8697A. 3 mòduls: j9534a,j9535a,j9538a

Els recursos / servidors que existeixen dins del clúster de VMWare són de diversa
tecnologia i dimensionat i es poden resumir en:
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Servidors
Aprox. 15

Memòria
Aprox. 86GBytes

Disc
Aprox. 2,8TB

La còpia de la informació procedent dels servidors físics d’altres unitats productives del
Grup TERSA utilitza 1,5TB de disc addicional al resumit en la taula anterior.
A l’Annex 2 es pot consultar el detall dels recursos servidors del clúster de VMWare i a
l’Annex 3 el detall de la llicència de VMWare vigent .
Còpies de seguretat
• Servidor còpies de seguretat
Marca i model
Detall
HP Proliant DL160 G6
Processador Intel Xeon 5504 i 12 GB de memòria
• Cabina de fitxers (NAS)
Marca
IOMEGA

Detall
Capacitat de 16TByte

Electrònica general i altres
• Electrònica comunicacions
Marca i model
HPE V1910-48G
3 switchos de 48 ports
HP PoE
1 switch de 24 ports

Detall

3.1.3. Descripció equips de la seu SIRESA - Ecoparc

• Servidor
Marca i model
HP Proliant ML350p Gen8

Detall
Windows 2012 i Disc 3,6 TB (Servitra)

• Electrònica comunicacions
Marca i model
Allied Telesys

3 switchos de 24 ports

Detall

3.1.4. Descripció equips de la seu SEMESA - Gavà
• Servidor
Marca i model
HP Proliant ML350p Gen8

Detall
Windows 2008 R2 i disc 3 TB (Servigav)

• Electrònica comunicacions
Marca i model
HPE V1910-48G

1 switch de 48 ports

Detall
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3.2. Solució proposada
La situació proposada es resumeix a través del diagrama adjunt a continuació on, en
color vermell, es destaquen les infraestructures a substituir o serveis a afegir:
SIRESA - Ecoparc

SEMESA - Gavà

Switchos
xarxa
Cable coure
categoria 7

Virtualització (1
servidor)
100 Mbit/s

Cabdal Internet
actual de
50MBit/s que
durant 2019
passarà a 150 200 Mbit/s

Switchos
xarxa

Cloud extern

ERP

Còpia
seguretat

Office 365

Internet

TERSA
(CPD)

Core comunicacions

Virtualització
(2 servidors i cabina SAN)

Cabina
disc NAS
per backup

Còpia automàtica de
tots els servidors i còpia
de Sharepoint

Switchos de xarxa

Servidors
unitats
productives

Elements a renovar

3.2.1.

Descripció general situació proposada

La infraestructura a proveir contindrà tots els elements hardware requerits així com el
software i llicències necessàries per al seu correcte funcionament. La solució ha de
contemplar qualsevol llicència addicional que siguin necessària per al funcionament de
la infraestructura proposada pel licitador durant els 5 anys màxims de durada del
contracte i els serveis per instal·lar la garantia de tots els elements presentats en
l’oferta, tant hardware com software, durant un període de 5 anys.
Cal també incloure els serveis necessaris per a:
•
•

•

•

la instal·lació, configuració òptima, migració de dades i posada en marxa de la
solució adquirida.
la migració del sistema operatiu d’alguns dels servidors a la versió més
actualitzada possible (Windows Server 2016 o 2019). Actualització de domini
Windows 2008 R2 a Windows 2016/2019 domain controller. Als Annexos 4 i 5 es
detallen els servidors a migrar i/o traspassar.
la instal·lació i posada en funcionament del sistema de còpies de seguretat que
copiarà les dades de les infraestructures de virtualització, d’alguns servidors
físics i de 10 usuaris de Office365/Sharepoint Online en local i que també farà
un backup addicional en un entorn cloud privat proporcionat pel licitador.
la instal·lació, configuració i posada en marxa de l’electrònica nova.

Les ofertes dels licitadors hauran de justificar el compliment dels requeriments descrits
basant-se en els fulls de producte, la documentació disponible en la web del fabricant
o en qualsevol mètode que permeti, en el moment de valorar les ofertes, verificar les
ofertes.
Els servidors, cabina de discos SAN i l’electrònica de comunicacions a proveir han de
ser de marques líders en el mercat que, per exemple, estiguin mencionades en anàlisis
recentment publicats per la consultora Gartner. A títol d’exemple:
•
•
•

Els servidors a proposar poden ser HPE, Dell, Fujitsu, Lenovo, ...
La cabina de disc SAN a proposar pot ser NetAPP, HPE, Dell, IBM, Hitachi, ...
L’electrònica de comunicacions a plantejar pot ser Juniper, CISCO, HPE, ...
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Les solucions presentades hauran de complir amb les següents característiques
tècniques i funcionals:
•
•
•

Solució basada en la plataforma VMware o equivalent sobre nodes certificats a
tal efecte.
La plataforma de virtualització a instal·lar en la seu de TERSA ha de ser capaç
de protegir-se davant la fallada de com a mínim un component de l’entorn, tant
a nivell de xarxa com de servidors o discos.
La solució haurà de permetre un increment lineal dels recursos de l’entorn
afegint nous servidors o discos en els servidors actuals. S’entén per recursos la
capacitat d’emmagatzemat, capacitat de procés i memòria. El creixement de
l’entorn no ha de generar més complexitat en la gestió.
3.2.2. Infraestructura virtualització TERSA

Es requereix una infraestructura de servidors destinada a executar software de
virtualització. Aquesta infraestructura haurà de tenir la capacitat suficient per allotjar
els servidors detallats en l’Annex 4 i estar preparada per allotjar les necessitats futures
previstes que s’estimen en un creixement del 20% anual.
S’ha d’incloure llicenciament hipervisor per als servidors ja sigui renovant el
manteniment de les llicències actuals o subministrant nou llicenciament. Aquestes
llicències hauran de proporcionar les funcionalitats següents:
•
•
•
•
•
•

Possibilitat de moure servidors virtuals en execució entre servidors físics.
Permetre protegir les maquines virtuals davant de virus i programes maliciosos
sense necessitat d’instal·lar cap agent.
Incorporar una solució de replicació a nivell de maquina virtual a través de la
LAN o la WAN.
Incloure un servidor central que gestioni el clúster.
Suportat alta disponibilitat.
Suportar els següents sistemes operatius: OS X, Ubuntu, CentOS, Debian,
FreeBSD, Windows Server, Windows Client, Oracle Linux, Red Hat Enterprise
Linux, Solaris, SUSE Linux Enterprise Server/Desktop

Tot l’equipament s’ha d’instal·lar en les instal·lacions de la seu de Sant Adrià de TERSA
i en la de SIRESA - Ecoparc. En el cas de la seu de TERSA i en el cas de TERSA s’ha
d’integrar en l’armari tipus rack de 19” que actualment té TERSA. L’equipament ha de
quedar tot instal·lat de forma que es garanteixi una correcta organització del cablejat.
• Servidors de virtualització de TERSA
La infraestructura de servidors haurà d’estar dotada d’elements redundants (fonts
d’alimentació, discos interns si hi fossin, etc.)
Cal proveir 2 servidors físics i les característiques mínimes a complir per cada servidor
són:
•
•
•
•
•
•
•

Format Rack amb guies d’instal·lació
2 processadors Intel de 8 cores a 2.20GHz cadascun d’ells
192 GB de memòria RAM DDR4 a 2666Mhz, escalable fins a 3TB
2 discos SSD 240GB en RAID1
4 ports de xarxa 1GbE Base-T
Mínim 2 ports de xarxa 10GbE SFP+
Fonts d’alimentació i ventiladors redundats.
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•
•
•
•

Cables de xarxa i corrent necessaris.
Gestió remota via web
Compatibilitat amb les últimes versions dels següents sistemes operatius
Windows Server i VMWare vSphere
Compliment de directives i certificacions: CB, RoHS (Substance limitations in
accordance with global RoHS regulations), WEEE (Waste electrical and
electronical equipment), CE

• Solució de comunicacions
El Core actual de comunicacions ha de ser substituït per la solució de comunicacions
proposada pel licitador. La connexió entre els servidors hipervisors i la cabina de discs
SAN podrà ser directa o a través d’electrònica específica. En tot cas la velocitat mínima
de comunicació entre els hipervisors i la cabina ha de ser de 10GB i redundada.
També es demana que la comunicació entre els hipervisors i l’electrònica de xarxa sigui
com a mínim a 10Gbits i redundant.
Qualsevol material addicional per fer la connectivitat amb l’electrònica de xarxa a
proveir i per fer la connectivitat amb l’electrònica actual haurà de ser aportat per
l’adjudicatari.
3.2.3. Sistema d’emmagatzematge de dades
Es requereix un sistema d’emmagatzemament o cabina de discos SAN amb els
requeriments mínims següents:
• Disponibilitat
El sistema d'emmagatzematge ha d'estar dotat de mecanismes d'alta disponibilitat que
permetin seguir donant servei davant qualsevol problema d'algun dels seus
components:
•

Tots els seus components han d'estar redundats i ser reemplaçables en calent.

•

Disponibilitat acreditada del sistema d'emmagatzematge de cinc 9s (99,999%).

•

Dos controladores actives configurades en alta disponibilitat que permetin seguir
donant servei davant la fallada d'un component o actualització de firmware.

•

El sistema d'emmagatzematge ha de suportar la possibilitat futura de créixer
afegint controladores addicionals al sistema d'emmagatzematge (scale-out),
com a mínim fins a 12.

•

Memòria cau ECC d'almenys 64GB de capacitat en el sistema d'emmagatzematge
disponible en la seva totalitat per a dades, en mirall i protegida per bateries.
Memòria cau flash integrada basada en tecnologia NVMe de 1TB. No s’acceptaran
solucions que únicament permetin ampliació de memòria cau basada en disc
SSD.
Connexió de les safates de discos físics a les controladores mitjançant bucles
redundants per disposar d'alta disponibilitat i accés balancejat.

•

•
•

Connectivitat de backend SAS a 12Gb.

•

Discos configurats en RAID de doble paritat (i que suporti la configuració RAID
de triple paritat) que garanteixin l'accés a les dades davant la fallada d'almenys
dos discos del grup RAID.

•

Almenys, disposar d'1 disc de hot-spare
d'emmagatzematge per cada 24 discos.
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•

Connexió remota per monitorització proactiva del funcionament del sistema,
amb enviament automàtic d'alertes i diagnòstics a suport.

•

Connexió de tots els servidors al sistema d'emmagatzematge mitjançant dos
camins redundants que permetin l'accés a les dades en cas de fallada d'algun
dels camins.

• Funcionalitats
El sistema d'emmagatzematge ha de disposar de les següents funcionalitats:
• El sistema d'emmagatzematge ha d'incloure els protocols:

•

o FC/FCoE o iSCSI
o CIFS i NFS
Consola de gestió en mode gràfic (GUI) i línia d'ordres (CLI).

•

La consola de gestió centralitzada ha de poder gestionar més d'un sistema
d'emmagatzematge del mateix tipus des d'un únic interfície d'administració, així
com els mecanismes de protecció de dades associades (snapshots, replicacions
de dades, Backup directes de disc a disc).

•

Suport de funcionalitat de multipathing natiu del sistema operatiu per a accés
redundant dels servidors al sistema d'emmagatzematge.

•

Ha de permetre la provisió dinàmica de volums virtuals sobre el conjunt total de
discos del sistema d'emmagatzematge o sobre un grup de discos. Aquests
volums poden tenir qualsevol mida (des MBs fins a desenes de TBs) i es poden
crear, eliminar, créixer i decréixer en calent de forma dinàmica per a respondre
de forma ràpida a les demandes d'emmagatzematge.

•

Capacitat d'utilitzar tecnologia Flash/SSD com tiering o caching d'acceleració de
rendiment per als discos HDD de tecnologia SAS i NL-SAS. L'objectiu és
incrementar el nombre de IOPS del sistema i reduir les latències de les
aplicacions, i al mateix temps reduir el cost de la solució utilitzant discs HDD de
menor cost i major capacitat.
Aquestes funcionalitats d'acceleració basades en flash han de ser
compatibles amb la resta de funcionalitats com Snapshots, clons, thin
provisioning, deduplicació, compressió i replicació.
o Es valorarà que l'ús d'aquestes funcionalitats no tingui un cost per
capacitat associat.
Capacitat per crear fins a 255.000 snapshot per controladora com còpies de
només lectura en diferents moments del temps. Les característica que han de
proporcionar aquests Snapshot són:
o

•

El procés de creació d'un Snapshot ha de ser instantani i independent de
la mida del sistema de fitxers. No ha de fer còpies de blocs de dades,
simplement treballar a nivell de nous punters per a no penalitzar el
rendiment (Ha de funcionar amb tecnologia ROW i no COW).
Capacitat per crear Snapshots per volum sense impacte en rendiment. Les
característica que han de proporcionar aquests Snapshot són:
o

•

El procés de creació d'un Snapshot ha de ser instantani i independent de
la mida del sistema de fitxers. No ha de fer còpies de blocs de dades,
simplement treballar a nivell de nous punters, evitant que el volum actiu
modifiqui aquests blocs durant el període d'activitat del Snapshot.
o El Snapshot ha d'operar a nivell incremental de bloc només consumint
espai addicional per les diferències o blocs.
Possibilitat d’incorporar llicenciament per a que el contingut d'un Snapshot pugui
ser recuperat de forma immediata sobre el volum original mitjançant
mecanismes interns del sistema d'emmagatzematge.
o

•
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•

Possibilitat d’incorporar llicenciament per a disposar de la capacitat de realitzar
clonats de les dades per a ser utilitzats per entorns de desenvolupaments o
proves amb llicència per capacitat il·limitada. Haurà de permetre crear múltiples
clons de forma instantània i sense penalització de rendiment d'un volu m inicial
per a tasques de protecció de dades, entorns de validació, preproducció,
migracions d'aplicació. Aquests clons només hauran d'ocupar espai de forma
incremental a nivell de bloc per a optimització del consum d'espai en disc.

•

Possibilitat d’incorporar llicenciament per a disposar de la capacitat per a
realitzar replicacions de dades entre cabines amb les següents funcionalitats
suportades:
Replicació dels fitxers a nivell de bloc.
Suport de diferents freqüències de replicació per a cada tipus de dad a.
Bidireccional.
Protocol IP suportat de forma nativa sense utilitzar elements de conversió
intermedis.
o Replicació conjunta dels volums i les seves Snapshot associats per
garantir punts de recuperació consistents en la destinació.
o Configuracions en cascada i en estrella.
o Llicenciament per cabina completa i no per "trams" de capacitat.
o Possibilitat de replicació síncrona
Possibilitat de realitzar backup a disc de forma nativa des del propi sistema
d’emmagatzemament.
Possibilitat d’incorporar llicenciament per a disposar de Snapshots i clons en
calent consistents de les dades d'aplicació. La solució ha de disposar d'agents
d'integració amb aplicacions amb llicència per capacitat il·limitada. La solució ha
de disposar d'agents d'integració dels Snapshots i els clonats per, almenys, les
següents aplicacions: MS Exchange, MS SQL Server, MS SharePoint, SAP, Oracle,
Vmware, Hyper-V, UNIX, Windows.
o
o
o
o

•
•

•

Es valorarà la integració dels snapshots amb programari de backup existent per
a realitzar backups i restores immediats, així com poder gestionar la replicació
entre cabines amb el programari de backup, poder tenir una única eina
centralitzada de protecció de dades i reduir les finestres de backup a uns pocs
segons/minuts, així com realitzar restores granulars o totals de forma ràpida.

•

Deduplicació, compressió i compactació de dades a nivell de bloc per estalviar
espai en disc reduint blocs redundants amb les següents funcionalitats
suportades:
Ha de suportar els processos de deduplicació i compressió in-line i en una
tasca programada posterior (haurà de suportar els dos mètodes).
o Aplicable a nivell de volum de dades per LUNs i per NAS.
o Aplicable a tots els volums independentment del sistema operatiu del
servidor que accedeix a aquest.
o Planificador per automatitzar l'execució dels processos de deduplicació de
forma desatesa i transparent per als usuaris.
o A nivell de bloc intern del sistema d'emmagatzematge.
o De forma nativa, sense necessitat de gateways ni elements externs extra.
Funcionalitat de Thin Provisioning per poder presentar més espai del disponible
al sistema d'emmagatzematge. A més ha de ser totalment transparent a l'usuari/
aplicació.
o

•

•

Secure Multi-tenancy: possibilitat de definir cabines d'emmagatzematge virtuals
en el sistema d'emmagatzematge físic per separar de forma segura dades de
diferents entorns, podent definir administradors propis de cada entorn i realitzar
una migració de serveis entre CPDs o cap al cloud de forma senzilla i reversible.
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•

Capacitat de definir qualitat de servei d'accés als volums de diferents aplicacions,
podent limitar de forma dinàmica el rendiment de cada entorn d'aplicacions, LUN
o sistema de fitxers en termes de IOPS o MB/s.

•

Integració amb VMware vSphere i certificació de funcionalitats VAAI, VASA i
vVols, per poder realitzar una gestió de l'emmagatzematge dedicat a vSphere
des de la consola de vCenter.

•

Capacitat de configurar entorns NAS en un únic space name el qual pugui créixer
fins a 20PB y 400.000 milions d’arxius amb alt rendiment i flexibilitat uniforme.

•

Capacitat d’habilitar la protecció de dades WORM amb llicenciament opcional.

•

Es valorarà que totes les funcionalitats no tinguin costos addicionals de
llicenciament futur dependent de capacitat o nombre de servidors.

•

Possibilitat d’activar el xifrat de totes les dades sense necessitat d’utilitzar discs
específics ni appliances de tercers.

• Capacitat
Les necessitats de capacitats estimades són les següents:
•

Es requereix una capacitat útil abans de deduplicació i compressió de 20TB en
discos SAS a 10k per emmagatzemar màquines virtuals de VMware vSphere i
fitxers. Per obtenir aquesta capacitat neta, els grups RAID i els discos hot spare
han d'anar configurats amb RAID de doble paritat que suporti la caiguda
d’almenys dos discos i un disc hot spare per cada 24 discos.

• Connectivitat
El sistema d'emmagatzematge ha de suportar connexió als servidors mitjançant els
següents protocols d'accés a les dades de forma nativa a les controladores, sense
utilitzar equips gateways ni convertidors:
•

Fibre Channel

•

FCoE

•

iSCSI

•

CIFS, SMB 2.1, SMB 3.0

•

NFS v3 i v4

La configuració inicial del sistema d'emmagatzematge presentada haurà d'incloure els
següents ports:
•

Almenys 8 ports 10GbE SFP+

•

Els ports d’accés han de poder configurar-se per a treballar amb altres tipus de
connectivitat en cas de que fos necessari únicament amb el canvi de
transceptors.

• Compatibilitat
El sistema d'emmagatzematge ha de ser compatible amb els següents sistemes i
aplicacions:
•

MS Active Directory amb CIFS, SMB 2.1, SMB 3.0

•

Sistemes operatius: Windows, Linux, HP-UX, i VMware ESX, Unix ...

•

Aplicacions: MS Exchange, MS SQL Server, MS SharePoint, SAP, Oracle

• Escalabilitat
El sistema ha de suportar fins a 144 discos dels següents tipus:
•

SSD, SAS, NL-SAS, SATA

•

Haurà de suportar discos xifrats (NSE)
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El sistema d'emmagatzematge ha de suportar la possibilitat futura de créixer afegint
controladores addicionals al sistema d'emmagatzematge sense parada (scale-out), com
a mínim fins a un total de 12.
De la mateixa manera, suportarà la migració de controladores i safates de discos en
calent per a realitzar renovacions tecnològiques, permetent realitzar totes les
operacions sense parada del servei d'emmagatzematge.
• Xifrat
La solució ha de poder xifrar les dades dels discos sense utilitzar discos específics ni
software de tercers.
• Recuperació davant desastres
La solució d’emmagatzemament ha de tenir possibilitat d’adquirir-se en mode software
i de poder ser desplegada en qualsevol cloud privat o públic per a poder configurar una
replica nativa de les dades fora de les ubicacions de TERSA
3.2.4. Sistema de còpies de seguretat
El sistema de còpies de seguretat a implantar ha d’incloure un nou dispositiu de còpia
en disc o cabina de dics NAS, el programari de backup i els elements de connectivitat
que siguin necessaris. El licitador aprofitarà la nova infraestructura de virtualització de
TERSA per definir el servidor de backup i així poder prescindir de l’actual servidor físic.
El licitador configurarà una solució que haurà de cobrir el backup per als entorns
descrits a continuació:
• Totes les màquines virtuals desplegades sobre els tres nous servidors ESXi
• 4 servidors físics Windows instal·lats a d’altres unitats productives del Grup
TERSA que actualment utilitzen 1,5TB de disc addicional
• 10 usuaris de Office365 i Sharepoint Online corporatiu.
La gestió dels backups dels serveis locals s’haurà de fer des d’una única consola
unificada.
La solució plantejada també ha de proporcionar un backup addicional en un entorn
cloud privat proporcionat pel licitador que ha de cobrir un mínim de 10 màquines
virtuals i 5 TB d’espai en disc.
• Cabina disc NAS
La cabina de disc NAS a proveir permetrà garantir un procés eficient de backup i
restauració i ha de complir amb les següents característiques mínimes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Suport de virtualització, aplicacions contenitzades, còpia de seguretat,
emmagatzematge centralitzat, ús compartit i recuperació de desastres
Processador d’alt rendiment
Ports duals 10GbE SFP+
Fonts d'alimentació redundants intercanviables en calent
Accés segur amb el servidor VPN & VPN Client
Discs durs que proporcionin una capacitat neta mínima de disc de 16TB per
allotjar les còpies de les dades que hi ha actualment i per garantir un creixement
anual
Capacitat d'emmagatzematge ampliable
Xassís per muntatge en rack estàndard de 19’’

• Solució còpies de seguretat
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El licitador ha de preveure dins de la seva solució els costos de llicències del programari
de còpies de seguretat i manteniments per als 5 anys totals de durada del contracte i
la reconfiguració del sistema de còpies de seguretat per adaptar-se a la nova
infraestructura.
Les característiques mínimes a complir, de forma global, per part de la solució de còpies
de seguretat són:
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Capacitat de gestionar les còpies de seguretat d'entorns basats en hypervisores
VMware, Hyper-V i Nutanix AHV de forma conjunta.
Permetre instal·lar tots els components que formen part de la solució en entorn
físic o virtual.
Donar suport a qualsevol sistema operatiu i sistema de fitxers que estigui
suportat pels hypervisores comentats anteriorment.
Oferir una solució global de protecció d'entorns en producció que permeti copiar
servidors, aplicacions i dades en un procés únic (sense múltiples còpies). Haurà
de poder fer backups basats en imatge de les VMs, i evitarà instal·lar cap
element tant en VMs com en els hypervisores. S'ha de mantenir la consistència
tant des del punt de vista de sistema operatiu com des del punt de vista
d'aplicacions i dades.
En cas necessari es podran excloure fitxers, carpetes, o volums de les VMs que
s'estiguin protegint. Pels treballs de còpia i/o replicació s’han de poder construir
llistes dinàmiques de VMs.
Incloure funcions avançades de còpia de seguretat, com ara compressió, de
duplicació i xifrat. Aquestes funcions han de poder ser desactivades en cas
necessari.
Disposar de mecanismes de balanceig de càrrega per a repartir els treballs de
forma adequada, d'alta disponibilitat i d'autoprotecció per a, en cas de desastre
total, poder recuperar el servei de restauració de forma immediata, simplement
accedint a les còpies realitzades amb anterioritat.
Possibilitat de transferir les dades mitjançant SAN o LAN. Es valorarà qualsevol
mecanisme que permeti dotar d'intel·ligència al sistema de cara a determinar el
mètode adequat en cada moment.
Controlar l'ús d'ample de banda, fins i tot donant la possibilitat de limitar-ho
durant determinats períodes de temps.
Poder treballar amb qualsevol tipus d'emmagatzematge de qualsevol tecnologia
i qualsevol fabricant, garantint d'aquesta manera la viabilitat de cara a futur.
Suport integrat de còpies de backup a altres dispositius de forma nativa i en
sistemes d'emmagatzematge basats en objectes, tant si estan en local o en el
núvol.
Aportar mecanismes que permetin agrupar l'emmagatzematge de diferents
tecnologies, fabricants i accés a un model d'emmagatzematge virtualitzat. La
capacitat agregada resultant ha de permetre definir polítiques que dirigeixin les
còpies de seguretat a l'emmagatzematge més idoni.
Disposar de múltiples còpies en diferents ubicacions de forma controlada, de tal
manera que estiguin 100% accessibles en tot moment de forma immediata.
Incloure una eina que disposi de connexió per treballar en entorns cloud, de
forma integrada i senzilla, per poder utilitzar en un futur.
Facilitar la tecnologia necessària per a la recuperació de qualsevol nivell. És a
dir, permetre la recuperació tradicional d'un servidor complet, recuperació d'un
fitxer d'una VM, fitxer o carpetes.
Permetre recuperar de manera immediata un servei allotjat en una VM de tal
manera que el temps de recuperació sigui inferior als 10 minuts, amb
independència del volum de dades associades al servei involucrat.
Aportar mecanismes senzills per a la recuperació granular d'aplicacions / BBDD
tradicionals com ActiveDirectory / SharePoint / Exchange / SQLServer / Oracle.
Per als casos de BBDD permetrà gestionar logs de forma adequada, així com la
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•
•
•

•
•
•
•
•

recuperació d'un component de la BBDD copiat anteriorment, o recuperació a un
punt en el temps mitjançant l'aplicació dels logs. Per al backup d'aquests
elements d'aplicació, no es requerirà en cap cas la instal·lació d'agents específics
per poder fer la còpia de seguretat.
Garantir que la recuperació es realitzarà de forma directa a l'origen de dades,
sense necessitat d'utilitzar staging intermedis.
En cas d'inconsistència d'una VM es podrà optar per un mecanisme de
restauració diferencial que permeti recuperar únicament les dades canviades en
la VM, sense requerir restaurar la totalitat de la VM.
Garantir al 100% la consistència dels backups, amb mecanismes automàtics de
prova dels backups un cop realitzats, podent executar les màquines virtuals i
realitzar proves automàtiques de consistència i operativa de les màquines
virtuals recolzades.
Integrar la tecnologia necessària per articular un centre de Disaster Recover que
permeti aixecar qualsevol VM de forma immediata. L'operativa de failover i
failback haurà d'estar integrada.
Permetre també de la possibilitat de definir plans de failover.
Oferir restauració de les còpies de seguretat en el núvol.
Integració amb sistemes d'emmagatzematge que permeti fer backup utilitzant
imatges de VMs basades en snapshots de sistemes d'emmagatzematge dels
següents fabricants: EMC VNX / Unity i NetApp FAS.
Es valorarà:
o Integració amb sistemes d'emmagatzematge que permetin aprofitar
funcionalitats com ara deduplicació.
o Mecanismes d'aprofitament d'ample de banda i reducció de dades per a
còpies a / des d’ubicacions remotes (acceleradors).
o Control d'impacte de les còpies sobre els entorns de producció. En cas de
produir latències excessives s'activaran els mecanismes necessaris per
controlar aquest impacte, o fins i tot aturar els serveis de còpia, donant
prioritat a l'entorn productiu.

Les característiques mínimes a complir per part de la solució de còpies de seguretat en
referència als agents de backup proporcionats són:
•

•

•

Permetre la protecció de servidors i estacions de treball físics mitjançant l'ús
d'agents a nivell de sistema operatiu (Windows, Linux i UNIX). L'ús d'agents a
nivell de sistema operatiu no només ha de permetre la protecció d'equips físics
sinó qualsevol servidor ubicat a núvol públic o altres hipervisor no suportats.
En entorns Windows l'agent haurà de poder realitzar backups complets (Full
backup) i backups incrementals (incremental backup) i també s'haurà de poder
realitzar backups complets sintetitzats a partir del backup complet existent i els
seus incrementals (Synthetic full backup). També permetrà diferents opcions pel
que fa a l'abast del backup: backup de l'equip complet, a nivell de volum de
dades o a nivell de fitxer i és imprescindible que l'eina suporti la recuperació
granular de fitxers i d'elements d'aplicació.
En entorns Linux l'agent haurà de poder realitzar backups complets (Full backup)
i backups incrementals (incremental backup) i també permetrà diferents opcions
pel que fa a l'abast del backup: backup de l'equip complet, a nivell de volum de
dades o a nivell de fitxer.

La solució de backup ha de permetre la protecció de dades de Microsoft Office 365. Les
característiques mínimes a complir per part de la solució de còpies de seguretat en
referència a l’Office 365 són:
•

Protecció de les dades de l'Exchange Online, OneDrive for Business i Sharepoint
Online
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

Capacitat de definir tasques de backup amb la freqüència necessària: setmanal,
diària i fins cada 5 minuts.
Possibilitat d'establir la retenció de dades requerida, des de mesos fins
il·limitada.
Capacitat de recuperació granular dels elements de correu, OneDrive i
Sharepoint. Per exemple: possibilitat de recuperar un correu, tasca, nota, fitxer,
etc.
Flexibilitat en les opcions de recuperació: l'eina ha de poder recuperar les dades
en el seu origen (Office 365) o en ubicacions i formats alternatius. Es requereix
la recuperació de dades en les següents ubicacions alternatives / formats:
Exchange, OneDrive i Sharepoint
Disposar de capacitats de eDiscovery per a la cerca avançada d'elements
(correus, fitxers) que resideixen a la còpia de backup.
Permetre ser instal·lada en infraestructura local, en núvol públic o ser gestionada
per un proveïdor de serveis.
Plantejar una arquitectura de solució escalable per adaptar-se al possible
creixement de l'entorn i suportar des de centenars a milers d'usuaris d'Office
365
Opcionalment, l'eina ha de suportar entorns híbrids en què hi hagi serveis de
Microsoft Exchange i Microsoft Sharepoint local, podent protegir també la
informació d'aquestes infraestructures locals des de la mateixa eina.
Opcionalment proveir d'APIs (RESTful, PowerShell) per a l'automatització
processos i integració d'altres fluxos de treball o portals.
3.2.5. Infraestructura de virtualització SEMESA -Gavà

Es requereix una infraestructura de servidors destinada a executar software de
virtualització que haurà d’estar ubicada a la seu de SEMESA (Gavà). Aquesta
infraestructura haurà de tenir la capacitat suficient per allotjar els servidors que es
detallen en l’Annex 5, a més de les necessitats futures previstes.
La infraestructura de servidors haurà de permetre l’allotjament de plaques addicionals
i haurà d’estar dotada d’elements redundants allà on sigui possible (fonts d’alimentació,
discos interns si hi fossin, etc.)
Cal proveir 1 servidor físic i les característiques mínimes a complir són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 processadors Intel de 8 cores a 2.20GHz cadascun d’ells
64 GB de memòria RAM DDR4 a 2666Mhz, escalable fins a 3TB
2 discos SSD 240GB en RAID1
4 discos SAS 2TB 7,2krpm en RAID5
4 ports de xarxa 1GbE Base-T
2 ports de xarxa 10GbE SFP+
Fonts d’alimentació i ventiladors redundats.
Cables de xarxa i corrent necessaris.
Gestió remota via web

Aquest servidor ha de ser tipus torre ja que a SEMESA no hi ha armari tipus rack. La
comunicació entre el hypervisor i l’electrònica de xarxa ha de ser a 10Gbits.
3.2.6. Electrònica de xarxa
El licitador ha de proveir un total de 7 switchos (4 per TERSA, 2 per SIRESA i 1 per
SEMESA) que han de complir amb els requeriments següents:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.

Xarxa Ethernet flexible
48 Ports Ethernet 10/100/1000 BaseT i 4 ports 10Gig SFP+
370W Power over Ethernet (PoE)
Enllaços ascendents integrats de 10 GbE,
Stack intel·ligent
Control de seguretat diversificat
Admetre diversos protocols d’encaminament Layer 3
Funcions d’alt rendiment i processament de serveis
Implementació senzilla amb aprovisionament sense intervenció
Els cables i accessoris necessaris per a la connexió i instal·lació

DESCRIPCIÓ I ABAST DEL SERVEI
4.1. Condicions generals

Les condicions generals que seran d’aplicació durant tot el projecte seran les següents:
•

El licitador ha d’incloure tot el maquinari, programari, llicències i serveis
necessaris per que la solució funcioni d’acord amb els termes objectius definits
als apartats d’objecte del contracte i de solució proposada, encara que no
s’exigeixin expressament en altres apartats. Les llicències ofertes han d’estar
d’acord amb el dimensionament de la solució aportada, i complir les polítiques
de llicenciament dels fabricants de l’equipament físic o lògic.

•

Tots els equips, electrònica de xarxa, servidors i cabines que s’han de crear arran
de la solució presentada pel licitador seran de propietat de TERSA i es garantirà
que sigui compatible amb la plataforma tecnològica existent.

•

El projecte es considera a tots els efectes com a “claus en mà”, de forma que
tot l’equipament ha de quedar instal·lat, configurat, provat i operatiu, i el
licitador ha d’incloure tots els serveis associats i tot el material necessari per la
seva posada en funcionament i ple rendiment sense cost addicional per TERSA.
Això inclou la migració de tots els servidors i dades actuals, la migració del
sistema operatiu d’alguns dels servidors, la instal·lació i configuració de
l’electrònica nova, la realització de proves de càrrega i l’ajustament dels
paràmetres necessaris per al funcionament òptim de la instal·lació.

•

El licitador es responsabilitza de garantir la complerta integritat de les dades
transferides entre els servidors antics i els nous.

•

La solució final estarà completament integrada amb els equipaments actuals i
s’entregarà perfectament procedimentada i documentada: fitxes tècniques,
manuals dels equips i programari subministrat i dels procediments específics
d’operació, explotació i manteniment.

•

La solució final inclourà la instal·lació i configuració de tot el maquinari i
programari a les seves darreres versions estables i la configuració, prova i
posada en marxa de tota la solució incloent la solució de còpies de seguretat .

•

No s’admetrà la pèrdua de configuracions i/o prestacions respecte al sistema
actualment en producció.

•

S’ha de deixar tot l’entorn VM a les darreres versions o versions més
actualitzades possibles i aplicar totes les actualitzacions de seguretat
recomanades per VMware.

•

El licitador facilitarà una plantilla de màquina virtual que faciliti aprovisionar una
màquina virtual amb Windows Server ràpidament.

•

El procés d’instal·lació i de posada en marxa inclourà proporcionar formació al
personal d’informàtica de TERSA.

•

Tots els cables i elements necessaris per la posada en marxa del nou sistema, i
les despeses associades, aniran a càrrec de l’empresa licitadora: cablatges,
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element d’interconnexió, escomeses, permisos, etc. Tot el maquinari i cablejat
s'instal·larà de manera ordenada i etiquetada.
•

La desinstal·lació del maquinari actual i entrega i instal·lació de nou maquinari i
programari s’ha de fer a la seu que correspongui (TERSA, SEMESA o SIRESA).

•

Tot el material objecte del contracte serà nou, havent estat fabricat com a màxim
un any abans de la data de publicació de la licitació i no serà possible reutilitzar
equips o components reparats. Tots els equips, solucions i serveis compliran la
normativa vigent en matèria de salut laboral, propietat industrial i patents,
eficiència energètica i gestió mediambiental així com les homologacions
preceptives establertes per la Unió Europea i Espanya.

•

El licitador ha de preveure, de forma acordada amb TERSA, tant desmuntar com
reciclar l’equipament substituït
i fer-ho d’acord amb les normatives
mediambientals en vigor.

•

Els equips es subministraran amb els accessoris i el programari que s’indiquen
en el present plec i aquells que, com a millora, incorpori el licitador en l’oferta.

•

Les millores no podran suposar en cap cas un cost addicional a l’import del
contracte.

•

L’equipament, el programari, els serveis, els accessoris, i les millores ofertes
s’entendran com a part integrant de la solució integral a tots els efectes derivats
del contracte.

•

Tots els subministres seran de marques reconegudes en el mercat sent
desqualificades les ofertes que presentin equips clònics o amb garanties inferiors
a la sol·licitada per cada component.

•

Es detallarà la marca, model i característiques tècniques dels equips oferts i el
rendiment dels mateixos.

•

El licitador garantirà l’existència de recanvis i d’equips de substitució o
equivalents durant la vida del contracte.

•

Els sistemes i solucions oferts seran conformes amb la normativa vigent de la
Unió Europea i Espanyola en el referent a qualitat, ergonomia, medi ambient,
estalvi energètic, compatibilitat electromagnètica, reducció de radiació emesa,
seguretat i protecció de dades.

4.2. Pla d’implantació
Els licitadors hauran de presentar un Pla d’Implantació i Migració detallat que
contempli les diferents fases en que s’estructuraran els treballs, un calendari detallat
de les actuacions, els recursos dedicats pel licitador a les tasques de migració i posta
en marxa així com els compromisos adquirits pel licitador en quant a terminis i
penalitzacions per incompliment.
TERSA requereix que el termini d’implantació sigui inferior a dos mesos.
El licitador detallarà l’equip de Treball previst que inclourà totes aquelles persones i
funcions que hagin d’intervenir en la provisió i posta en marxa del servei. En especial,
inclourà la figura d’un Cap de Projecte per part de l’adjudicatari que s’encarregarà en
exclusiva de coordinar els equips de treball de l’adjudicatari així com del personal tècnic
de TERSA i que tindrà la continuïtat assegurada durant tot el procés d’instal·lació,
configuració, proves i reemplaçament del servei actual. Caldrà aportar un llistat de les
persones, indicant les seves funcions i responsabilitats, experiència i nivell de
coneixements.
L’equip de projecte assignat dissenyarà i executarà l’estratègia de migració dels antics
servidors als nous servidors. La configuració final (nombre de servidors, serveis
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específics a ubicar en cada servidor, ...) es definirà a l’inici del projecte conjuntament
amb els responsables del Grup TERSA.
Tot l’entorn ha de quedar funcionant com a mínim com l’actual i cal que els responsables
d’informàtica del Grup TERSA certifiquin el bon funcionament del servei de totes les
aplicacions sobre la nova plataforma.
La migració dels sistemes actuals es realitzarà amb la mínima aturada de servei. En
cas d’haver de realitzar una aturada de servei aquesta s’haurà de realitzar en un horari
que no afecti als serveis i funcionament del Grup TERSA i caldrà comptar sempre amb
el consentiment previ de TERSA.
L’empresa adjudicatària realitzarà qualsevol altre tasca o configuració que sigui necessària
per deixar el sistema completament operatiu.
4.3. Seguretat
Els licitadors aportaran una memòria descriptiva de les mesures que adoptaran per
assegurar la disponibilitat, confidencialitat i integritat de les dades utilitzades i de la
documentació facilitada. A més a més, hauran d’incloure a l’oferta la designació de la
persona o persones que, sense perjudici de la responsabilitat pròpia de l’empresa,
estaran autoritzades per la relació amb TERSA a efectes de l'ús correcte del material i
de la informació a tractar.
Els equips informàtics que contindran dades sensibles de TERSA han d’implementar
mesures de seguretat per complir el Reglament general de protecció de dades (GDPR).
4.4. Garantia
L’empresa adjudicatària ha de garantir totalment durant 5 anys tant la part de
maquinari com la part de programari que ofereix com a solució del projecte.
De manera general, tots els manteniments han de tenir com a mínim suport de fabricant
de nivell NBD (Next Business Day)
4.5. Llicenciament
L’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec de totes les llicències necessàries pel bon
funcionament del projecte i la solució proposada durant la vigència màxima del
contracte de 5 anys. El manteniment de les llicències també entra dins de l'àmbit del
projecte. La titularitat de les llicències en qualsevol cas serà sempre de TERSA i tindrà
com a responsable aquell que sigui designat pel responsable del contracte.
La única excepció fa referència a la possible utilització de les llicències actuals de
VMWare Vsphere, descrites en l’Annex 3, que estan disponibles per a la solució tècnica
fins a la finalització de la seva vigència. El licitador haurà de contemplar dins de la seva
proposta el manteniment de les llicències de virtualització durant 5 anys.
El licitador ha d’incloure dins la seva proposta les llicències de Windows Server, en la
última edició, del sistema de virtualització objecte de la licitació. El sistema de
virtualització de TERSA ha de tenir un llicenciament Windows Server que possibiliti
executar il·limitades màquines virtuals i el sistema de virtualització de SEMESA ha de
poder executar un mínim de tres màquines virtuals. Caldrà contemplar les llicències
necessàries per abastar el nombre de Cores plantejats en la proposta i cal proveir un
mínim de 200 llicències CAL.
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5.

REQUERIMENTS GENERALS DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
5.1. Gestió i monitorització de la plataforma

El licitador també ha d’incloure els serveis de gestió de la infraestructura instal·lada
durant tot el període de durada del contracte i que cobrirà tant les incidències en el
maquinari com les incidències en el programari de virtualització .
La solució adoptada tindrà una solució de gestió de tota la infraestructura que ha de
facilitar la simplificació de tasques als administradors dels sistemes i la monitorització
on-line de l’estat dels equips, de les operacions i del rendiment.
L’empresa adjudicatària disposarà d’una eina de registre i control de la situació de les
incidències, consultes i intervencions realitzades, preferiblement en entorn web. TERSA
podrà comunicar les incidències i sol·licituds a través de telèfon o correu electrònic.
A continuació es descriuen les tasques que TERSA requereix que el licitador realitzi.
• Atenció d’incidències
• Detectar i solucionar les incidències que es presentin en els elements objecte del
present contracte, incloent els desplaçaments que calgui realitzar.
•

Monitoritzar i/o fer un seguiment de primer nivell de les incidències sorgides.

•

Obrir, gestionar i fer el seguiment de les incidències amb el fabricant per
gestionar les avaries pertinents.

•

Vetllar per que les incidències que depenen del fabricant es tanquin amb la
màxima velocitat possible.

•

Subministrar i instal·lar els elements necessaris per reparar les avaries sorgides.

•

Durant el procés de diagnòstic i resolució de problemes, TERSA col·laborarà amb
l’empresa adjudicatària per facilitar tota la informació necessària i per realitzar
les activitats raonables que ajudin a identificar o resoldre el problema.

•

Com ja s’ha comentat en l’apartat de Garantia tot el maquinari i programari ha
de tenir suport del fabricant.

• Manteniment preventiu
• Actualitzar regularment la plataforma mitjançant l’actualització del firmware, la
instal·lació de patches crítics i actualitzacions de seguretat, prèvia autorització i
en coordinació amb el departament d’informàtica de TERSA.
•

Monitoritzar de forma remota els sistemes i configuració, conjuntament amb el
personal d’informàtica de TERSA, d’alertes de malfuncionament dels equips que
permetin reduir les fallades de disponibilitat dels serveis.

• Suport al personal d’informàtica de TERSA
El licitador haurà de proporcionar suport de segon nivell al personal d’informàtica de
TERSA i aquest suport quedarà limitat per l’import consignat pel licitador en l’apartat
corresponent de la seva oferta econòmica. Aquest import s’utilitzarà per:
• Resoldre dubtes del departament d’informàtica de TERSA referents a
l’administració de la plataforma.
•

Donar suport de segon nivell en la administració dels sistemes tant en format
d'assessorament com per ajudar a resoldre qualsevol dubte o mal funcionament
de la infraestructura.

•

Donar suport proactiu per tal de proposar millores en el funcionament i / o
rendiment de la infraestructura.
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• Horaris i temps resolució
• Els horaris de contacte amb l’adjudicatari per resolució d’incidències i consultes
s’haurà de poder establir com a mínim en horari laboral 8x5 i el temps de
resposta haurà de ser inferior a 4h. Aquest horari i temps serà subjecte a
valoració com a millora.
•

El temps de resposta en l’enviament dels recanvis, noves versions o parxes per
tal de solucionar les incidències notificades haurà de ser el següent dia laborable.
Aquest temps de resposta serà subjecte a valoració com a millora.

5.2. Model de relació
Aquest apartat té com objectiu definir les funcions i responsabilitats de l’adjudicatari i
TERSA per tal d’assegurar el compromís d’acompliment de les respectives obligacions.
La prestació dels serveis ha de poder ser proporcionada en la seva totalitat amb els
recursos humans propis de l'adjudicatari (o contractistes autoritzats) amb la qualificació
necessària per a la prestació del servei en el seu estat actual i en la seva evolució
futura.
Els licitadors hauran d’incloure a la seva de proposta l’organització l’equip que posarà
a disposició del contracte. Es requereixen els següents perfils mínims:
•

Director de contracte: aquest perfil correspondrà al responsable màxim de
l’adjudicatari enfront de TERSA. Haurà de ser un Enginyer Tècnic o Superior amb
una experiència mínima de 5 anys en la coordinació i gestió de projectes i en la
relació amb el client, sent la comunicació, la flexibilitat i la proactivitat aptituds
fonamentals per aquest perfil.

•

Responsable de servei: aquest perfil correspon al d’un Enginyer Tècnic o
Superior amb una experiència mínima de 5 anys en gestió de projectes i en la
gestió d’equips de treball. Haurà de tenir també experiència en la relació amb
proveïdors, el client i amb usuaris d’alt nivell, així com tenir coneixements del
mercat i les tecnologies necessàries per poder realitzar una correcta prestació
del servei.

Tant el perfil de Director de contacte com el de Responsable de servei hauran de
realitzar les següents funcions:
•

Garantir el servei i la seva qualitat tal com s’especifica en el plec i TERSA pugui
requerir.

•

Coordinar i supervisar periòdicament l’equip al seu càrrec.

•

Detectar oportunitats de millora.

•

Gestionar els riscos associats al servei.

Els licitadors hauran de presentar els perfils de l’equip que durà a terme el contracte
adjuntant els seus Currículum Vitae (CV).
5.3. Facturació
El preu del contracte es farà efectiu contra una primera factura pel total del material
instal·lat que es farà efectiva després de la posada en marxa de tota la nova
infraestructura. Posteriorment es faran factures mensuals que inclouran els costos
recurrents (serveis gestionats prestats i backup al núvol efectuat) i del suport realment
prestat al personal de TERSA.
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Totes les factures estaran conformades pel responsable de TERSA.

6.

ANNEXES
6.1. Annex 1: ubicació seus principals del Grup TERSA

Les seus principals del Grup TERSA són les indicades en la següent taula:
Seu / Empresa

Adreça postal

Ús i dimensions aproximades

TERSA, SEMESA,
SIRESA
Sant Adrià

Av Eduard Maristany, 44
08930 Sant Adrià del Besòs
(41.417158,2.228041)

Planta Industrial. Superfície
aproximada 23.600 m2

CTRM (SEMESA)
Gavà

Ctra. Camí Antic de Barcelona a
València B-210 Km 1
08850 Gavà
(41.295059,2.023283)

Planta Industrial. Superfície
aproximada 66.500 m2

SIRESA (Ecoparc)

Carrer de la Pau, 3-5
08930 Sant Adrià del Besós
(41.417158,2.228041)

Mateixa ubicació que seu Central
de TERSA

6.2. Annex 2: servidors VM actuals de TERSA
Els servidors virtuals actualment definits dins de la infraestructura de virtualització
estan resumits en la següent taula:
VM
Estacio
FOM
GMAO
GMAO-LINX
LAMP2
LAMP3
lamp-tic
Monitoritzacio
PBX
PortalC
SERVIAP2
SERVIDC1
SERVIDC2
SERVIDISP
SERVIEPO
Servipri2
ServiRCM3
SERVIROBOT
SERVISEC
SIGIC_W2K8
vcenter
WBCNEnergia
WEBTIME_2

CPUs
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
4
8
4
2
2
1
1

Memòria
4.096
1.024
4.096
8.192
3.072
1.024
1.000
3.072
4.096
6.144
4.096
4.096
4.096
512
4.096
4.096
6.144
12.288
4.096
6.144
8.192
4.096
4.096

MB
provisionats
65.671
13.787
55.434
100.471
44.172
9.350
24.531
51.351
209.016
245.966
75.925
55.434
55.441
8.813
86.172
1.069.213
88.197
170.281
95.205
88.206
125.566
65.670
41.182

Sistema operatiu
Microsoft (64-bit)
CentOS 4/5/6/7 (64-bit)
Microsoft (64-bit)
Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)
Ubuntu Linux (64-bit)
Ubuntu Linux (64-bit)
Ubuntu Linux (32-bit)
Microsoft Windows XP Professional (32-bit)
SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)
Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)
Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)
Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)
Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)
Microsoft Windows XP Professional (32-bit)
Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)
Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)
Microsoft (64-bit)
Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)
Microsoft Windows Server 2003 Standard (32-bit)
Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)
SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)
Microsoft (64-bit)
Microsoft (32-bit)
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6.3. Annex 3: llicències VMWare actuals
TERSA té contractada la llicència del programari de virtualització VMWare (número de
contracte 41871942 i número de compte 117046566) que té manteniment vigent fins
a Juny de 2020.

6.4. Annex 4: servidors previstos en infraestructura virtualització TERSA
A continuació es resumeixen els servidors que cal preveure instal·lar en la
infraestructura de virtualització de TERSA i el detall de les accions de migració i/o
traspàs que cal preveure realitzar.

Identificador

Descripció ampliada

Sistema operatiu
actual

GMAO

GMAO per al control de les
turbines de la sala de
control suportat per
l'empresa Tecnoriva

Estació
StandAlone
(tecnologia
windows)

GMAO-LINX

GMAO per a la gestió del
manteniment suportat per
empresa Gmaolinx

Windows 2012

Lamp2

Controlar homologacions
de manteniment

LAMP (Linux,
Apache, …)

Disc a
migrar
(GB)

Estació
Software de monitorització
StandAlone
Monitorització de TERSA en Windows
(tecnologia
server
windows)
PBX

Programari de gestió de la
centraleta virtual

Accions previstes a fer en el
projecte (a valorar i
contrastar a l'inici del
projecte)

55 Còpia directa Màquina Virtual

100 Còpia directa Màquina Virtual
45 Còpia directa Màquina Virtual

50 Còpia directa Màquina Virtual

Suse Enterprise

204 Còpia directa Màquina Virtual

Serviap2

Azure AD connect
(Office365)

Windows 2008
R2

Instal·lar VM amb Microsoft
Server 2016 o 2019 (el que
74 s'acordi amb TERSA) i
migració de les dades i
aplicacions/serveis.

Serviepo

Servidor on fer inventaris i
control remot d'estacions
de treball

Windows 2008
R2

65

Servipri

Servidor de fitxers, DHCP

Windows 2008
R2
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Còpia directa Màquina
Virtual.

Instal·lar VM amb Microsoft
Server 2016 o 2019 (el que
1300 s'acordi amb TERSA) i
migració de les dades i
aplicacions/serveis.
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Identificador

Descripció ampliada

Sistema operatiu
actual

Disc a
migrar
(GB)

Accions previstes a fer en el
projecte (a valorar i
contrastar a l'inici del
projecte)

Servirobot

Servidor on es recullen les
dades dels marcatges.
BBDD Sql express

Windows 2008
R2

86 Còpia directa Màquina Virtual

SIGIC_w2k8

Servidor que rep les dades
processades en temps real
pels inspectors de SIRESA.
MySQL. Tomcat.

Windows 2008
R2

86 Còpia directa Màquina Virtual

Utilitzat per Bcn Energia
per enviar dades a nemon

Estació
StandAlone
(tecnologia
windows)

80 Còpia directa Màquina Virtual

WBCNEnergia

Servidc1

Servidor de domini, active
directory, DNS

Windows 2008
R2

Instal·lar VM amb Microsoft
Server 2016 o 2019 (el que
40 s'acordi amb TERSA) i
migració de les dades i
aplicacions/serveis.

ServiRCM3

Aplicació planificació
Manteniment TERSA

Estació
StandAlone
(tecnologia
windows)

80 Còpia directa Màquina Virtual

Windows 2008
R2

Instal·lar VM amb Microsoft
Server 2016 o 2019 (el que
40 s'acordi amb TERSA) i
migració de les dades i
aplicacions/serveis.

Windows 2012
R2 Std

Migració dades al servidor de
fitxers principal (actualment
1300
Servipri) i els serveis a on
convingui.

Servidc2

Servitra

Lamp-TIC
Servidisp

Servidor de domini, active
directory, DNS, 12 cues
d'impressió
Servidor físic (no
virtualitzat) de fitxers de
SIRESA-ecoparc,
controlador de domini,
active directory, DNS, 2
cues d'impressió
Gestió de la pantalla
situada a l'entrada (digital
signage)
Per connectar-se a l'SCADA

LAMP (Linux,
Apache, …)

30 Còpia directa Màquina Virtual

Windows 2003
R2

20 Còpia directa Màquina Virtual

6.5. Annex 5: servidors previstos en infraestructura virtualització SEMESA
A continuació es resumeixen els servidors que cal preveure instal·lar en la
infraestructura de virtualització de SEMSA i el detall de les accions de migració i/o
traspàs que cal preveure realitzar.
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Identificador

Servigav

Descripció ampliada

Servidor de fitxers de
SEMESA, controlador de
domini, active directory,
DNS, 1 cua d'impressió i
Bàscula (Mysql server)

Sistema operatiu
actual

Disc a
migrar
(GB)

Windows 2008
R2
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Accions previstes a fer en el
projecte (a valorar i
contrastar a l'inici del
projecte)
Migració total al sistema de
virtualització de Gavà. El
Servidor de domini y el de
MySQL han d’estar en
servidors Windows separats.
Cal preveure un tercer
servidor Windows Server per
si la solució de Backup
centralitzat ho requereix.
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