
 

 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER L’AMPLIACIÓ DE L’ESPAI EN DISC DE 

LA XARXA D’EMMAGATZEMATGE  

 

Barcelona, 19 de març de 2018 

 

 

1.  OBJECTE 

 

L’objectiu del present document és establir les bases tècniques per a la contractació del 

subministrament dels discs i les safates necessàries, així com la seva instal·lació, per a 

l’ampliació de l’espai assignat a la xarxa d’emmagatzematge de Barcelona Regional, 

Agència de Desenvolupament Urbà, S.A. (en endavant Barcelona Regional). 

 

El contracte té per objecte la contractació de totes les activitats que siguin necessàries 

per assegurar la correcta execució del mateix i que s’han de considerar incloses dins el 

preu d’adjudicació.   

 

2. DURACIÓ DEL CONTRACTE 

 

La duració del contracte serà de 3 anys, a comptar a partir de la data de formalització 

del contracte. Es podrà prorrogar el contracte, previ acord entre les parts, fins a un 

màxim de dues pròrrogues de duració anual cadascuna.  

 

3. REQUERIMENTS TÈCNICS 

 

Les dades i els serveis emmagatzemats en aquesta infraestructura creixen a un ritme 

d’un 25% anual i el rendiment és un factor crític a l’hora de donar suport a processos 

directament derivats de l’activitat de l’organització. En funció de les necessitats reals 

Barcelona Regional sol·licitarà a l’adjudicatari el subministrament del discos que 

requereixi el sistema d’emmagatzematge i de les DAE addicionals. 
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La xarxa d’emmagatzematge principal de Barcelona Regional està formada per una 

cabina EMC Unity 300 amb número de sèrie CKM00165103841 i dues safates (DAE) 

addicionals. Els discs es troben en un únic pool de 40TB que cal ampliar.  

 

Figura 1. Espai utilitzat  

 

 

Figura 2. Configuració del pool de discs  

 

 

Figura 3. TIER i FASTVP  

 

 

Per a donar resposta a les necessitats d’espai s’estima que durant 2018 es requereix:  

 

- Ampliar l’espai en 10TB nets en discs d’1,2TB SAS de 10K RPM certificats 

DELL/EMC.  

- Afegir una DAE addicional per a garantir el creixement futur de la S.A.N. i els 

elements necessaris per a la seva connexió amb la S.A.N.  

- Contractar el suport de DELL/EMC de 48 mesos per a tot el material subministrat 

(Pro Support – Mission Critical Hardware Support).   
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4. REQUERIMENTS GENERALS 

 

 L’instal·lador disposarà de la certificació Gold o superior que l’acrediti com a 

DELL/EMC Business Partner i com a instal·lador autoritzat per a tots els 

elements que pertanyen al projecte. Les certificacions s’hauran d’incloure a 

l’oferta dins el sobre núm. 1.  

 Caldrà respectar els procediments que aconsella el fabricant del producte.  

 Qualsevol contracte i manteniment signat amb el fabricant serà a nom de 

Barcelona Regional.  

 La instal·lació i configuració es documentarà degudament i s’entregarà a 

Barcelona Regional en format digital. Els canvis que calgui portar a terme per a 

la optimització de la solució s’aniran recollint en aquest document i s’entregarà 

la versió actualitzada.  

 L’empresa subministradora del sistema donarà una garantia addicional sobre la 

configuració mínim d’un any a partir de la posada a punt del servei que cobrirà 

les errades de configuració que siguin detectades.  

 

 

5. CONDICIONS D’EXECUCIÓ  

 

La instal·lació no haurà d’interferir en la operativa dels sistemes que es trobin en 

producció. Ni la instal·lació ni les proves de funcionament posaran en risc els equips ni 

les dades que continguin. Qualsevol acció que suposi un risc o una aturada del servei 

haurà de ser aprovada explícitament pel responsable del departament de Sistemes i 

Tecnologies de la Informació de Barcelona Regional.  

 

En tot moment caldrà tenir en compte plans de contingència per a tornar a l’estat anterior 

si la instal·lació no s’adequa a les especificacions marcades o si la solució proposada 

no es pot posar en funcionament i el servei es pogués veure afectat. 

 

El subministrament ha d’incloure l’entrega del material i instal·lació dins el CPD de 

Barcelona Regional així com la retirada de tots els embalatges derivats de la instal·lació. 
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És obligatori que la instal·lació sigui realitzada directament pel fabricant de la solució o 

per tècnics certificats en les solucions d’emmagatzematge del fabricant amb experiència 

prèvia demostrable.  

 

Barcelona Regional es reserva el dret d’accés i manipulació dels equips als tècnics 

assignats al projecte que acreditin els coneixements tècnics suficients. Si es detecta una 

falta de capacitat, l’empresa adjudicatària restarà obligada a assignar nous tècnics 

competents, perquè realitzin les tasques en el temps previst i sense risc d’interrupció del 

servei en horari laboral.  

 

 

6. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES 

 

Les empreses licitadores així com l’adjudicatària, es comprometen a mantenir l’estricta 

confidencialitat de qualsevol informació obtinguda sobre Barcelona Regional com a 

conseqüència del present document.  

 

S’obliga a l’empresa contractada al compliment del que estableix la Llei Orgànica 

15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i al 

Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de 

desenvolupament de la LOPD (en endavant RLOPD) en relació a les dades personals 

a les quals es tingui accés durant la vigència del contracte.  

 

Les dades a les que es tingui accés per la prestació de serveis derivats d’aquest 

contracte són propietat de Barcelona Regional i cal ser tractades de forma que es 

garanteixi la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades, no podent ser objecte 

de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport, ni entregades a terceres persones, 

sense la prèvia autorització escrita de Barcelona Regional. 
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7. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

El termini d’execució del contracte, així com les seves pròrrogues, venen fixats als 

Apartats C i D del Quadre de Característiques i a la Clàusula 4 del Plec de Condicions 

Particulars.  

 

 

8. PREU DE LICITACIÓ 

 

Es fixa com a pressupost màxim de licitació el designat a l’Apartat B del Quadre de 

Característiques del Plec de Condicions Particulars 

 

El règim de pagament es realitzarà en la forma prevista en l’Apartat J del Quadre de 

Característiques i en la Clàusula 19 del Plec de Condicions Particulars 

 

 

 

 

Enric Fargnoli 

Cap de Sistemes d’Informació 


