Servei Meteorològic
de Catalunya

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS I
MANTENIMENTS ANUALS PER A L’ENTORN DE SISTEMES DE LA UNITAT DE TIC DEL
SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA
_____________________________________________________________________
1.- Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
L’objecte d’aquest document és definir els serveis i manteniments associats que s’hauran de
satisfer durant l’any 2020.
Actualment tota la infraestructura tecnològica, tant física com lògica, està lligada a contractes
de manteniment que garanteixen el bon funcionament, continuïtat i millora del producte.
Aquesta dependència que es crea, donat l’alt nivell i exigència tecnològica del SMC, requereix
d’un coneixement i funcionament impecable del producte. Per tant la dependència de la
productivitat del SMC està íntimament lligada i condicionada al servei que donen aquests
productes i al servei que ofereixen les empreses que ofereixen el seu suport.
Així doncs, a dia d’avui, cada producte ha generat la contractació de la pertinent llicència a
través de l’empresa que garanteix la seva instal·lació, el seu funcionament i el seu
manteniment. Això ha creat anualment un número important de contractacions amb el perill que
una estructura homogènia, composta per diferents productes, es gestioni per diferents
empreses que garanteixen el coneixement de l’element subministrat però no, necessàriament,
dels altres elements que també formen part de la infraestructura total.
Aquesta problemàtica aconsella, davant una estructura homogènia, buscar una solució
homogènia que permeti l’actuació a partir de la pròpia globalitat de l’estructura.
Per tant la unitat TIC recomana una unificació definitiva de tots els serveis i opta per la
contracció global de la solució.
Aquesta contractació de diferents serveis, no es proposa realitzar en lots ja que el Servei
Meteorològic de Catalunya disposa d’una infraestructura fortament relacionada i vinculada
entre si. S’aconsella, doncs, agrupar aquests serveis per tal de garantir que les intervencions
que s’hagin de realitzar es facin des del criteri de la globalitat i l’entesa de la infraestructura
com una unitat de la qual depenen i es desprenen diferents serveis vinculats a un àmbit
determinat.
Agrupar aquests serveis també té un benefici clar pel que fa a la contractació ja que no tan sols
simplifica la seva realització des del punt de vista administratiu, sinó que garanteix, a l’haver un
sol proveïdor, un control més efectiu sobre les tasques que s’hagin de realitzar i sobre les
condicions que s’han establert en la definició de les tasques a dur a terme durant l’any 2020 en
l’àmbit de l’entorn de sistemes del SMC.
Així mateix, donat l’àmbit d’actuació del SMC i la seva vinculació amb els serveis d’emergència
de la Generalitat de Catalunya, s’ha de tenir en compte que l’empresa contractada ha de tenir
una estructura sòlida que garanteixi el servei en regim de 24x7 durant els 365 dies de l’any.

Berlin, 38-46
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
e-mail: contractacio@meteo.cat

1

Servei Meteorològic
de Catalunya

2.- Pressupost
Es proposa iniciar un procediment obert per al manteniment de serveis i renovació de llicències
per un total màxim de vuitanta tres mil euros (83.000 €) (sense IVA).
El pagament es realitzarà mitjançant dotze mensualitats contra la presentació de les factures
corresponents.
3.- Descripció
Aquest procediment es desglossa de la següent manera atenent els diferents serveis a cobrir:
Renovació Manteniment Servidor Supermicro
Al Servei Meteorològic de Catalunya hi ha operatiu dos servidors SuperMicro.
S’haurà de garantir la renovació de les llicències així com el perfecte funcionament dels equips.
L’empresa adjudicada haurà de disposar d’un servei d’atenció al client per tal de resoldre o
canalitzar les problemàtiques derivades del funcionament d’aquest entorn ja sigui mitjançant
recursos propis o fent ús dels serveis derivats del contracte de manteniment que es detalla a
continuació:
1x Servidor SuperMicro
Serial Number: 01/013723
Modalitat de Suport
N SITU 1 ANY 24X7X4
1x Servidor SuperMicro
Serial Number: 01/015151
Modalitat de Suport
N SITU 1 ANY 24X7X4
Renovació Manteniment Llicències VMWARE
S’haurà de garantir la renovació de les llicències així com el perfecte funcionament del servei.
L’empresa adjudicada haurà de disposar d’un servei d’atenció al client per tal de resoldre o
canalitzar les problemàtiques derivades del funcionament d’aquest entorn ja sigui mitjançant
recursos propis o fent ús dels serveis derivats del contracte de manteniment que es detalla a
continuació:
1x vCenter Server 6 Standard for vSphere 6
4x VMware vSphere 6 Standard for 1 processor
6x VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor
Modalitat de Suport
Basic Support/Subscription for 1 Year
Manteniment i renovació llicències equip HW NETAPP
Al Servei Meteorològic de Catalunya hi ha operatiu un FAS2552A 24x600 i un BSWITCH 3008P-4G
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S’haurà de garantir la renovació de les llicències així com el perfecte funcionament dels equips.
L’empresa adjudicada haurà de disposar d’un servei d’atenció al client per tal de resoldre o
canalitzar les problemàtiques derivades del funcionament d’aquest entorn ja sigui mitjançant
recursos propis o fent ús dels serveis derivats del contracte de manteniment que es detalla a
continuació:

1x FAS2554A 24x6TB
Software: Essentials Pack, Premium Bundle
Serial Number: 211606000043 / 211606000042
Modalitat de Suport
1 Year Standard Part Replace 4hr
Vigència: del 01/01/2020 fins el 31/12/2020
1x BSWITCH---300---8P---4G
Serial Number: ALJ923E344
Modalitat de Suport
1 Year Standard Part Delivery 4hr
Vigència: del 01/01/2020 fins el 31/12/2020

Renovació Manteniment Servidor Silicon Graphics
Al Servei Meteorològic de Catalunya hi ha operatiu un servidor Silicon Graphics XE
S’haurà de garantir la renovació de les llicències així com el perfecte funcionament de l’equip.
L’empresa adjudicada haurà de disposar d’un servei d’atenció al client per tal de resoldre o
canalitzar les problemàtiques derivades del funcionament d’aquestes màquines ja sigui
mitjançant recursos propis o fent ús dels serveis derivats dels contractes de manteniment que
es detallen a continuació:
1x Servidor Silicon Graphics XE
Serial Number: X0020441
Modalitat de Suport
FullExpress 7x24

Renovació Manteniment Equip Watchguard
Al Servei Meteorològic de Catalunya hi ha operatiu dos equips tallafocs Watchguard
S’haurà de garantir la renovació de les llicències així com el perfecte funcionament dels equips
en alta disponibilitat. L’empresa adjudicada haurà de disposar d’un servei d’atenció al client per
tal de resoldre o canalitzar les problemàtiques derivades del funcionament d’aquestes
màquines ja sigui mitjançant recursos propis o fent ús dels serveis derivats dels contractes de
manteniment que es detallen a continuació:
1x Firebox M440
Serial Number: 80D502ACE--‐1FDF
Modalitat de Suport
1 Year Security Suite Renewal
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1x Firebox M440
Serial Number: 80D502921--‐717B
Modalitat de Suport
1 Year Standard Support Renewal
Renovació Manteniment Servidors DELL
Al Servei Meteorològic de Catalunya hi ha operatiu dues màquines DELL PowerEdge models
R610 i R620
S’haurà de garantir la renovació de les llicències així com el perfecte funcionament dels equips.
L’empresa adjudicada haurà de disposar d’un servei d’atenció al client per tal de resoldre o
canalitzar les problemàtiques derivades del funcionament d’aquestes màquines ja sigui
mitjançant recursos propis o fent ús dels serveis derivats dels contractes de manteniment que
es detallen a continuació:
1x Servidor DELL PowerEdge R610
Serial Number: 1HPGT4J
Modalitat de Suport
1Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service
1x Servidor DELL PowerEdge R620
Serial Number: J4FJV02
Modalitat de Suport
1Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service

Renovació Manteniment SW COMMVAULT
Al Servei Meteorològic de Catalunya hi ha operatiu un entorn d’emmagatzematge, arxivat i
backups de Commvault
S’haurà de garantir la renovació de la llicència així com el perfecte funcionament de l’entorn.
L’empresa adjudicada haurà de disposar d’un servei d’atenció al client per tal de resoldre o
canalitzar les problemàtiques derivades del funcionament d’aquest entorn ja sigui mitjançant
recursos propis o fent ús dels serveis derivats del contracte de manteniment que es detalla a
continuació:
Renovación CommCell ID's: FA0C0
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Modalitat de Suport
Standard Support 1 Year

Renovació Manteniment Llicències Kaspersky
Al Servei Meteorològic de Catalunya hi ha operatiu un antivirus per tal garantir la protecció
davant entorns hostils
S’haurà de garantir la renovació de la llicència així com el perfecte funcionament de l’entorn.
L’empresa adjudicada haurà de disposar d’un servei d’atenció al client per tal de resoldre o
canalitzar les problemàtiques derivades del funcionament d’aquest programari ja sigui
mitjançant recursos propis o fent ús dels serveis derivats del contracte de manteniment que es
detalla a continuació:
100 x Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced
Modalitat de Suport
1 Year of Support

Renovació Manteniment SAIs RIELLO
Al Servei Meteorològic de Catalunya hi ha operatiu dos SAIs per tal de garantir el bon
funcionament davant qualsevol incidència del subministrament elèctric
S’haurà de garantir la renovació del manteniment així com el perfecte funcionament de l’equip.
L’empresa adjudicada haurà de disposar d’un servei d’atenció al client per tal de resoldre o
canalitzar les problemàtiques derivades del funcionament del SAI ja sigui mitjançant recursos
propis o fent ús dels serveis derivats del contracte de manteniment que es detalla a
continuació:
1 x SAI Series Multi Sentry
Serial Number: ME48UT191450004
Modalitat de Suport
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1 Year 24x7
1 x SAI RIELLO MSM20-S2
Serial Number: MU44UT411830001
Modalitat de Suport
1 Year 24x7

Renovació Manteniment Equips CISCO
Al Servei Meteorològic de Catalunya hi ha operatius 4 equips CISCO
S’haurà de garantir la renovació dels manteniments així com el perfecte funcionament dels
equips. L’empresa adjudicada haurà de disposar d’un servei d’atenció al client per tal de
resoldre o canalitzar les problemàtiques derivades del funcionament dels equips ja sigui
mitjançant recursos propis o fent ús dels serveis derivats del contracte de manteniment que es
detalla a continuació:
2 x CISCO Nexus 3524
Serial Number: FOC2052R0Z0 / FOC2052R04Q
Modalitat de Suport
SmartNet 8x5
7x CISCO C220 M4S
Serial Number: FCH2111V398 / FCH2111V36K / FCH2101V0B4 / FCH2101V106 /
FCH2121V1RA / FCH2127V05M / FCH2127V05F
Modalitat de Suport
SmartNet 8x5
Renovacio Manteniment HW IBM
Al Servei Meteorològic de Catalunya hi ha operativa una llibreria de cintes IBM. Per tal de
realitzar les còpies de seguretat dels sistemes i les dades.
S’haurà de garantir la renovació de la llicència així com el perfecte funcionament de l’entorn.
L’empresa adjudicada haurà de disposar d’un servei d’atenció al client per tal de resoldre o
canalitzar les problemàtiques derivades del funcionament d’aquest programari ja sigui
mitjançant recursos propis o fent ús dels serveis derivats del contracte de manteniment que es
detalla a continuació:
1x TS3100 Tape Library
Serial Number: 78CB032
Modalitat de Suport
On-site reapis, ORT=SBD, 11x5

4.- Període Vigència
Vigència: del 01/01/2020 fins el 31/12/2020
Berlin, 38-46
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
e-mail: contractacio@meteo.cat

6

Servei Meteorològic
de Catalunya

5.- Serveis addicionals
Per tal de poder garantir el bon funcionament dels entorns descrits en aquest plec el Servei
Meteorològic de Catalunya haurà de disposar, per part de l’empresa adjudicada, dels següents
serveis:

-

Una bossa mínima de 150 hores a disposar durant l’any 2020. Cas de no utilitzar-se en
la seva totalitat, fins a la seva extinció, s’utilitzaran a finals de l’any 2020 en la millora
dels serveis en manteniment o en formació per al personal del SMC.

-

L’empresa contractada haurà de oferir un servei de monitoratge dels serveis que a
continuació es detallen:

D’aquests serveis s’haurà d’oferir setmanalment un informe que detalli:
L’estat dels serveis
Anàlisi de les situacions problemàtiques cas que n’hi hagi
Accions recomanades cas que siguin necessàries
-

L’empresa contractada haurà de oferir un servei d’atenció de 24x7 amb el compromís
d’atendre una incidència en el termini màxim de 4 hores cas que el problema no s’hagi
pogut resoldre via telefònica o remotament.

6.- Solvència tècnica
En el cas dels serveis s’acreditarà pels mitjans previstos a l’article 90 de la Llei Contractes del
Sector Públic, en els seus apartats a) i b).
Es requereix que l’empresa disposi de tècnics amb les següents certificacions oficials:


VMware Certified Professional – Data Center Virtualitzacion (VCP6-DCV) o superior.
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NetApp Storage Certified Storage Installation Engineer (NCSIE) o superior.
NCDA Clustered Data ONTAP
NetApp Certified Implementation Engineer Data Protection Specialist
NetApp Certified Implementation Engineer SAN Specialist ONTAP
Commvault Certified Specialist – Disaster Recovey o superior.
Cisco Certified Network Associated (CCNA) – Routing and Switching o superior.
Netware and Traffic Management (WatchGuard)
Fireware Essentials (WatchGuard)

Aquestes certificacions han de garantir el coneixement necessari per tal de poder realitzar totes
les tasques de manteniment dels serveis relacionades a l’apartat 3 de descripció de serveis.
Condició imprescindible, donada la complexitat dels sistemes tecnològics del SMC.
Es requereix també la relació dels principals manteniments efectuats els darrers tres anys,
indicant import, dates i destinataris. (pel que fa a NetApp, Vmware, Cisco, Commvault)

7.- Criteris d’adjudicació


Preu: 80%. Es valorarà segons la formula: oferta més econòmica 80 punts i a partir
d’aquí : Puntuació preu ofertat = oferta_mes_econòmica *80 / oferta_a_valorar. La
puntuació s’arrodonirà al segon decimal.



Increment disponibilitat: 20%. Es valorarà amb 20 punts l’oferta que ofereixi un
increment de 20 hores respecte de les establertes al plec de prescripcions tècniques.
En cas que no s’ofereixi cap increment d’hores la puntuació serà de 0 punts.
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