PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT DE MAQUINARI
I PROGRAMARI DE SERVIDORS I STORAGE HITACHI
DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
Expedient OSE00068 /2019
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1 Objecte del contracte
La Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, d’ara en endavant la UOC, té l’objectiu, a
través del grup operatiu Arquitectura i Sistemes de l’Àrea de Tecnologia, de proporcionar un
manteniment de la infraestructura de maquinari i programari de servidors adequat per garantir el
correcte funcionament i disponibilitat dels serveis de la UOC que depenen d'aquesta
infraestructura.
La infraestructura objecte d'aquest manteniment està en l'actualitat operativa i dona suport a la
majoria de serveis de la UOC pel que la seva continuïtat és absolutament necessària i caldrà
disposar d'uns contractes de manteniment adequats en funció de la criticitat de cadascun dels
elements que la componen. Aquesta infraestructura està composada per maquinari i programari
de servidors de diferents fabricants i els manteniments a contractar seran aquells manteniments
estàndard que ofereixen cadascun dels fabricants involucrats.
La contractació es farà dividint aquesta infraestructura de maquinari i programari Hitachi.

2 Objectius del servei
La present contractació pretén la licitació del servei esmentat en l’apartat anterior per tal d’assolir,
els següent objectius:
●
●
●

Poder disposar d'un suport adequat de la infraestructura maquinari i programari de
servidors segons la seva criticitat.
Poder mantenir la infraestructura actualitzada.
Garantir l'estabilitat i continuïtat dels serveis als que aquesta infraestructura dona suport.

3 Abast i descripció del servei
El servei consisteix en la contractació pel període d'un any d'un servei de manteniment estàndard
i oficial ofert pel fabricant del maquinari i programari a mantenir. Per cada element es demana
manteniment per un període d'un any. El preu d’adjudicació del contracte contindrà els següents
elements: totes les actuacions necessàries de manteniment correctiu, preventiu i el cost dels
materials, segons el que s’estableix al present plec.
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L'adjudicatari haurà de realitzar la subscripció als serveis oficials dels fabricants corresponents
en un termini màxim de 15 dies.
En els casos en el que l’objecte del manteniment tingui suport del fabricant, serà aquest qui
proporcioni directament i/o per mitjà d’empreses autoritzades el manteniment del maquinari i del
programari.

3.3 Maquinari i programari d'emmagatzemament HITACHI
3.3.1. Subscripció a serveis oficials del fabricant
Aquest servei té com a objectiu el dotar al maquinari de telecomunicació del fabricant HITACHI
que disposa la UOC del manteniment estàndard oficial ofert pel propi fabricant.
Els productes a mantenir són els següents:

Quanti
tat

Descripció Equip

Cabina de discos SAN FC,
2 SP, 70 HDD SATA
1 7200rpm 2TB

Referència model

Tipus de
manteniment
demanat

Període de
manteniment

HUS110

7x24 4h

1/02/2020-31/1/2021

Les condicions del servei de manteniment són les estàndards que apareixen als següents
enllaços de la web oficial de HITACHI:

https://www.hitachivantara.com/en-us/pdfd/specifications/hitachi-support-servicedescriptions-and-deliverables.pdf
https://www.hitachivantara.com/en-us/pdf/legal/warranty-and-maintenance-and-supportterms-spanish.pdf
El tipus de manteniment 7x24 4h és el manteniment estàndard de HITACHI amb servei
ininterromput les 24 hores de tots els dies de l'any i amb temps de resposta 4 hores.
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3.3.2 Lliuraments i condicions del servei
En el termini d’un mes de la signatura del contracte, l’adjudicatari haurà de lliurar a la UOC un
certificat conforme ha donat d’alta a la UOC en els serveis oficials del fabricant HITACHI
relacionats en el punt 3.6.1 pel període de la vigència del contracte.

Ricard Mateu Guasch
Director de l’Àrea de Tecnologia
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