ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката: “Доставка на оборудване за подобряване на
функционалността на Blade центъра и сигурността на данните във виртуална среда”
Идент. Номер: 190-014
1. Съществуващо състояние
Възложителят - “Булгартрансгаз” ЕАД (Централно Управление) притежава:
1.1. Blade Center-H M/T: 8852-4TG имащ четири захранващи блока 2980W Hi-Efficiency
Power Supply Module.
1.2. 2 броя IBM POWER BLADE PS700 – Part Number 8406-70Y с по два SAS HDD – 300
GB и 48GB DIMMs (DDR3 1066 MHz System).
1.3. 5 броя блейдове HS22 – Part Number 7870-G2G с по два HDD и 72GB памет.
1.4. 2 броя блейдове HS23 - Part Number 7875-B4G, без дискове и 128GB памет с
гаранционна поддръжка от производителя до 14 януари 2018 г.
1.5. 2 броя Cisco 4Gb 10 and 20 port Fibre Channel Switch Module
с активирани лицензи за всички Fibre Channel портове.
1.6. 2 броя BNT Layer 2/3 GB Copper Ethernet Switch Module

Part Number 39Y9281

Part Number

32R1866

1.7. Сторидж система, изградена от следните дискови масиви
1.7.1. Външен дисков масив IBM DS 5100. Той се състои от контролер M/T:181851A, разширителна кутия EXP500 M/T: 1818-D1A в която са инсталирани 10
Fiber Cannel HDD 450 Gb 15K FC FRU 44 X 2451.
1.7.2. Външен дисков масив IBM V7000. Той се състои от контролна кутия MTM:
2076-124 S/N: 78RFAVB и инсталирани 17 диска 900 GB 10K 6Gb SAS FRU
00Y2684
1.8. Съществуващи лицензи за Vmware
1.8.1. 9 броя лицензи за VMware vSphere 5 Standard for 1 processor със сключен
договор за поддръжка Production Support/Subscription for VMware vSphere 6
Standard for 1 processor for 3 years със срок 26 август 2019,
1.8.2. един лиценз за VSphere server със сключен договор за поддръжка
Production Support/Subscription for vCenter Server 5 Standard for vSphere 6
for 3 years със срок 26 август 2019.
1.9. Сториджът по т. 1.7.1. е виртуализирал сториджа по т. 1.7.2. Връзката между
Сториджа V7000 и DS5100 е през съществуващите SAN комутатори по т. 1.5 като
е реализирана отказоустойчивост гарантираща нормална работоспособност при
отпадане на един компонент.
1.10. Общия обем на конфигурираното дисково пространство е 21,3 TB.
1.11. Оборудването по точки 1.1 – 1.8 е инсталирано в стандартен 19“ шкаф.

2. Цели на обществената поръчка:
2.1. Увеличаване капацитета на връзката между Blade Center и Сторидж ситемата.
2.1.1. Да се увеличи скоростта на обмен на данни (SAN) между Блейд шасито и
сториджа V7000 от 4 на минимум 8 Gbps.
2.1.2. Да се разширят съществуващите Fibre Channel портове на всеки суич до 24
броя Fibre Channel 16 Gbps хост порта на Сторидж системата
2.1.3. След свързването трябва да има свободни и активни 16 (8+8) броя FC
порта равномерно разпределени в двата суича. Цялата среда следва да
работи минимум на 8 Gbps FC.
2.1.4. Изпълнителят трябва да достави всички необходими материали,
консумативи, кабели и др., необходими за постигане на скоростта и
осигуряване отказоустойчивост гарантираща нормална работоспособност
при отпадане на един компонент (включва 8 Gbps SFP модули и LC/LC
кабели за свързване на цялото оборудване и свободните портове).
2.2. Разширяване на изчислителните мощности на центъра за данни:
2.2.1. Да се осигурят допълнителнo минимум 96 процесорни ядра (x86) и
минимум 960GB оперативна памет, разделени в 3 физически нод-а по 1U
всеки по равно.
2.2.2. Всеки физически нод да осигури минимум - 2 порта мрежови интерфейс
(10GB SFP+), отделен порт за управление, 2 порта (16 Gbps) за свързаност
към SAN инфраструктурата разширена съгласно изискванията на т.2.1 ,
32GB резервирана медия за инсталиране на хипервайзор, резервирани
захранващи блокове.
2.3. Доставка и инсталация на софтуер за архивиране и бекъп на виртуална среда
2.3.1. Функционални възможности
2.3.1.1.

Интеграция със системата за управление на виртуалната среда
VMWare по точка 1.8

2.3.1.2.

Възможност за архивиране и бекъп на виртуални машини
директно през SAN мрежата.

2.3.1.3.

Поддръжка на архивиране на виртуални машини без наличието
на инсталиран специален софтуер в тях.

2.3.1.4.

Възможност за създаване на пълен, частичен бекъп на
виртуални машини

2.3.1.5.

Да позволява създаване на пълно копие на виртуална машина.

2.3.1.6.

Възможност за стартиране на виртуална машина директно от
бекъп файла, без нужда от предварително възстановяване на
машината

2.3.1.7.

Възможност за възстановяване на отделни файлове от архива
на виртуалните машини

2.3.1.8.

Възстановяване на отделни обекти (записи или таблици от
базата данни и други) от приложенията във виртуалната
машина

2.3.1.9.

Възможност за създаване на изолирана среда и стартиране на
виртуалната машина в нея с цел откриване и разрешаване на
проблеми и тестване

2.3.1.10.

Автоматично да
възстановяване

2.3.1.11.

Възможност за консистентни архиви на бази данни на работещи
приложения във виртуалната среда без тяхното спиране. Да се
специфицира технологията. Да поддържа минимум MS SQL и
Oracle Database

2.3.1.12.

Да включва функционалност за компресия и дедупликация на
данните в бекъп файла

2.3.1.13.

Да поддържа криптиране на данните по време на целия процес
на бекъп и съхранение

проверява

дали

бекъпа

подлежи

на

2.3.2. Доставка и инсталация на решение за съхраняване на архивите с хардуерна
дедупликация.
2.3.2.1.

Да постига производителност (native throughput), минимум –
4TB на час;

2.3.2.2.

Инсталиран използваем физически капацитет след RAID и hotspare дискове, минимум – 40TB;

2.3.2.3.

Максимален използваем физически капацитет след RAID и hotspare дискове, минимум – 300 TB;

2.3.2.4.

Дисковете следва да са организирани в RAID 6 или аналогичен
с възможност за едновременно отпадане на 2 диска без загуба
на данни

2.3.2.5.

Дисковете да могат да се подменят по време на работа.

2.3.2.6.

Да има минимум по 1 резервен (hot-spare) диск от всеки вид
инсталиран.

2.3.2.7.

Да осигурява Data Deduplication на ниско ниво

2.3.2.8.

Да осигурява Data Compression на ниско ниво

2.3.2.9.

Да е включена възможност за репликация от тип “n to 1”

2.3.2.10. Да поддържа протоколи минимум NFS, CIFS
2.3.2.11. Интерфейси: Да осигурява поне 4 броя 1Gbit Ethernet и 2 броя
10 Gbit Ethernet
2.3.2.12. Да поддържа съвместна работа с решението от т.2.3, както и с
водещи решения в областта като – IBM Spectrum Protect (TSM),
Veritas Backup Exec, Veeam Backup&Replication
2.3.2.13. Системата да може да се управлява през GUI (графичен
интерфейс) и CLI (команден ред).

2.3.3. Лицензиране: Да се достави лиценз за 1 брой сокет с 1 година поддръжка за
разширяване на съществуващата виртуална среда VMWare vSphere, описана в т.1.8.
3. Гаранция
3.1. Доставените по т. 2.1 и т. 2.2. стоки да са с гаранция от производителя не помалка от 36 месеца от датата на доставка.
3.2. Доставените по т. 2.3.1. и т. 2.3.2. стоки да са с гаранция от производителя не
по-малка от 36 месеца,
3.3. Доставените по т. 2.3.3. стоки да са с гаранция от производителя не по-малка от
12 месеца.
3.4. Гаранционната поддръжка от производителя следва да покрива както цялото
хардуерно оборудване, така и цялото софтуерно обезпечение.
3.5. Не се допуска участникът да поеме гаранция за своя сметка.
4. Общи изисквания
4.1. Участникът трябва да предвиди и достави всички допълнителни материали,
лицензи и услуги необходими за пълно интегриране на изброеното в т. 2. така,
че то да бъде напълно работоспособно.
4.2. Участникът следва да разполага с персонал, притежаващ квалификация от
производителя на съответната стока за извършване на дейностите, включени в
предмета на поръчката, а именно:
➢ Конфигурация и пускане в експлоатация на предлаганото хардуерно
оборудване
➢ Конфигурация и пускане в експлоатация на предлаганите софтуерни
продукти.

Забележка: Участникът може да докаже съответствието с едно или повече
лица, които притежават посочените по-горе квалификации .
4.3. Изпълнителят трябва да инсталира и пусне в експлоатация доставеното
оборудване по т. 2. Инсталацията трябва да се извърши от квалифициран
персонал.
4.4. Изпълнителят да обнови програмното осигуряване на всички компоненти на
сториджите с последната версия с цел постигане на съвместимост и най-висока
производителност.
4.5. Новодоставеното оборудване и техническите решения по т. 2.1:
4.5.1. Да позволява обновяване на firmware и интегрираното програмно
осигуряване без прекъсване на работата.
4.5.2. Не трябва да водят до намаляване надеждността на сториджа, връзката
му с Блейд шасито и останалите компоненти.

4.5.3. Не трябва да водят до намаляване производителността на сториджа,
връзката му с Блейд шасито и останалите компоненти.
4.5.4. Оборудването доставено по т. 2.1 да включва софтуер с графичен
интерфейс за начално конфигуриране, управление, наблюдение на статуса.
Да позволява отдалечен достъп по https и ssh през Интернет браузър и CLI
4.5.5. Оборудването доставено по т. 2.1 да включва мониторинг на състоянието,
производителността и управление на капацитета. Детайлизирани справки за
използване на ресурсите от потребители и хостове.
5. Срок за изпълнение на поръчката: не повече от 30 (тридесет) дни, считано от
датата на получено писмено уведомление от ДАНС за разрешен достъп за лицата,
ангажирани с изпълнението на поръчката.

Изготвил:
…………………..
Пейчо Пейчев
ръководител на отдел „Информационни системи“

