
 

 

 

Full explicatiu de la licitació per a la contractació del 

manteniment dels servidors de TMB 

1. Introducció 

TMB disposa de prop de 200 servidors que necessiten de la contractació d’un servei de 

manteniment al haver-se finalitzat el període de garantia inicial. Aquest servei és 

principalment reactiu (actuació davant d’una averia del hardware), però es complementa amb 

una bossa d’hores per tasques de manteniment preventiu i de suport per tal de minimitzar el 

nombre d’incidències. 

A més, cal destacar que entre aquests servidors hi ha alguns que presenten una obsolescència 

tecnològica i tenen encara un període de vida previst de més de quatre anys.  

2. Objecte 

L’objecte d’aquesta licitació és la contractació del manteniment HW dels servidors de TMB i 

altres elements relacionats, així com de les diferents bosses d’hores associades per tasques de 

manteniment reactiu i preventiu sobre el hardware y el sistema operatiu HP-UX i Linux. 

El manteniment s’ha estructurat en tres lots: 

- Lot 1. Manteniment de servidors x86 per tres anys (fins el 30/4/2015) 

Manteniment HW in-situ amb reposició de peces, amb temps de resposta 24x7x4 

(equips crítics) o 8x5x4 d’uns 145 servidors, la gran majoria de diferents models 

Proliant d’HP i 10 enclosures HP classe-P complerts. El servei es complementa amb una 

borsa de 50h. de serveis de tècnics in-situ per tasques preventives o reactives lligades 

amb el manteniment. 

 

- Lot 2. Manteniment de servidors PA-RISC per quatre anys (fins el 30/4/2016), 

prorrogable a petició de TMB un any més sota les mateixes condicions 

Manteniment HW in-situ amb reposició de peces amb temps de resposta 24x7x4 

(equips crítics) o 8x5x4 d’uns 50 equips HP amb tecnologia PA-RISC destacant, per la 

seva antiguitat, workstations de models J210XC i B2600. El servei es complementa amb 

una borsa de 25h. de serveis tècnics in-situ per tasques preventives o reactives lligades 

amb el manteniment. 

 



 

 

 

 

Lot 3. Suport especialista expert en HP-UX i Linux de 150h anuals per tres anys (fins 

el 30/4/2015)  

Servei de tècnics experts en HP-UX, Linux (especialment SuSE i RedHat) i productes 

d’HP (com HP Dataprotector o Insight Manager) per tasques de manteniment reactiu o 

preventiu, anàlisi de problemes en integracions d’aquests sistemes operatius amb 

altres aplicatius (com Oracle, SAP, JBoss,...) i tasques d’administració, portat a terme 

des de les instal·lacions de TMB i amb disponibilitat durant l’horari d’oficina. 

 

 

Las ofertes podran presentar-se tant a lots individuals com a agrupacions de lots, o fins i tot a 

tots els lots. No és obligatori pels proveïdors presentar-se ni a tots els lots, ni donar preus per a 

totes les agrupacions possibles de lots. 

 


