DOCUMENT REGULADOR D’UNA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT PER LES
HABITACIONS DEL FUTUR HOSPITAL DEL MAR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT
DE BARCELONA

La Sra. Olga Pané i Mena, Gerent del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (en endavant
també, CMPSB), per tal d’arribar a una definició completa de la licitació, atesa la complexitat de
l’objecte i la necessitat d’acabar de concretar el seu disseny, així com d’informar els operadors
econòmics que estiguin actius en el mercat, procedeix a realitzar una consulta preliminar de
mercat (en endavant també, CPM), de conformitat amb l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol, les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.
1. Òrgan de contractació.
D’acord amb allò que es disposa a l’art. 15.1, apartat n) dels Estatuts del Consorci Mar Parc de
Salut de Barcelona, el Consell Rector té atribuïda la funció d’òrgan de contractació, sens perjudici
del fet que ha delegat l’exercici de la mateixa en la gerència per a expedients d’import igual o
inferior a 3.000.000,00 euros.
2. Objecte, finalitat i context de la consulta preliminar al mercat.
L’Hospital del Mar, principal dispositiu assistencial del CMPSB, es troba actualment en un procés
d’ampliació amb la construcció d’un nou edifici d’hospitalització (Edifici B2).
L’ampliació de l’Hospital del Mar constitueix una obra icònica per a l’equipament sanitari més
important dels Districtes de Ciutat Vella i Sant Martí de la ciutat de Barcelona i que continua un
procés de transformació arquitectònica que va començar amb la construcció de les actuals
Consultes Externes entre els anys 1990 i 1992, coincidint amb la celebració dels Jocs Olímpics
de Barcelona. Aquesta important intervenció a la façana litoral del recinte hospitalari va anar
seguida, anys després, de la promoció d’un nou Pla d’Infraestructures iniciat amb la construcció
d’un nou Edifici Docent amb façana al carrer Dr. Aiguader, i un nou Edifici B1 a la parcel·la situada
al carrer del Gas, que va permetre una important ampliació i modernització dels serveis
d’urgències, hospitals de dia i bloc gineco-obstètric.
El projecte arquitectònic de l’Edifici B2 (segona fase d’ampliació) suposa, per primera vegada,
l’enderroc i substitució parcial de l’antiga estructura de pavellons de l’Hospital del Mar i, per tant,
l’afectació directa a espais de l’Hospital on es desenvolupa activitat assistencial. Aquest projecte
es troba alineat amb els objectius de recuperació i resiliència, del Pla de recuperació per a
Europa, conegut com Next Generation EU, en la mesura en què s’enfortirà i modernitzarà la
capacitat de resposta del sistema sanitari, a través de l’Hospital del Mar. Per aquest motiu, el
CMPSB opta a un finançament clau per a la viabilitat pressupostària de l’obra a través de la línia
de subvencions REACT-EU.
D’acord al Pla Estratègic (2021-2025), aquest nou Edifici B2 ha de permetre una atenció
personalitzada dels pacients del CMPSB i ha de suposar un salt qualitatiu en la implantació de
dispositius amb components d’innovació i digitalització per tal de millorar els serveis actualment
existents i dotar a l’Hospital del Mar d’unes instal·lacions eficients i adaptades als nous temps.
Per a poder donar compliment als anteriors objectius es necessitarà dissenyar unes noves
habitacions “intel·ligents” de l’Hospital del Mar que facilitin la comunicació del pacient amb els
professionals del centre, la connectivitat amb l’exterior i l’oferta de serveis individualitzats.

Un dels principals beneficis d'una habitació intel·ligent per a pacients hospitalitzats és la capacitat
d’autogestió que dona al mateix, des de poder permetre la comanda de menjars, fins a habilitar
controls ambientals, per exemple.
L’objectiu d’aquesta consulta preliminar de mercat és permetre al CMPSB definir una solució
tecnològica, conceptual i de disseny de cara a una futura licitació de l’habitació intel·ligent de
l’Hospital del Mar que haurà de permetre, entre altres funcions:
Un millor control de l’entorn de l’habitació per part dels pacients, amb una reducció de la
necessitat d’aixecar-se del llit; televisió intel·ligent; control de temperatura i llums; control de
persianes i finestres, i poder utilitzar els seus dispositius personals connectats a l’hospital per tal
de rebre missatges personalitzats.
Senyalització digital amb dades en temps real; sistema d’ubicació de pacients en temps real;
connexió amb el sistema BIM de l’hospital; sistemes d’autenticació inequívoca tant de pacients
com de professionals.
Una millor comunicació entre professionals i pacients ingressats amb una interacció multicanal;
una proposta personalitzada de l’oferta d’entreteniment; capacitat de connectar amb el servei de
cuina i altres serveis de l’hospital.
Una connexió directa amb la història clínica amb capacitat de donar plans d’atenció
personalitzats; desenvolupar un programa complet d’atenció a peu de llit maximitzat que
inclogui no només la dispensació de manera segura de la medicació sinó també el pla terapèutic
complert; capacitat de monitoritzar el pacient de manera remota amb un sistema d’alertes; el
sistema ha de permetre fer els passes entre torns i passes de visita de manera remota; gestió de
la neteja en temps real i una oferta personalitzada de programes d’autogestió de la malaltia i
recuperació funcional.
Degut a que les obres de l’Edifici B2 de l’Hospital del Mar es troben sota el finançament de les
subvencions REACT-EU, la proposta presentada hauria d’incloure també una proposta de
desplegament amb estimació de fites i temps necessari per a dur-la a terme.
En definitiva, la finalitat d’aquesta consulta és analitzar la situació de mercat per obtenir un
coneixement més proper del mateix que permeti ajudar a definir les característiques del
procediment de licitació posterior per a dotar a l’Hospital del Mar d’unes habitacions intel·ligents
de les característiques abans descrites en el marc de les obres del nou Edifici B2.
3. Requisits dels participants.
La present CPM es troba adreçada a qualsevol persona física o jurídica interessada en el projecte
descrit.
En el supòsit que es presenti una proposta de forma conjunta per un conjunt de persones físiques
o jurídiques, el o els participants hauran d’identificar a la persona o entitat de contacte que actuï
com a representant del grup.
4. Metodologia de participació.
La participació s’acreditarà de manera telemàtica mitjançant un formulari, el qual s’haurà
d’emplenar amb les dades requerides, i al que s’hi podrà accedir fent servir el següent enllaç:
https://forms.office.com/r/m1KQsyPNcP

5. Termini i lloc de presentació.
El termini per a la presentació de propostes finalitzarà el proper dia 26 d’octubre de 2022 a les
12:00 hores.
Les propostes s’hauran de presentar al perfil del contractant del CMPSB allotjat a la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública.
6. Condicions de desenvolupament de la consulta preliminar al mercat.
6.1. Reunió/Demostració
Es considera que per més detallada i exhaustiva que sigui la informació aportada al present
document, donat que es tracta d’un servei complex emmarcat dins d’un entorn assistencial i de
les circumstàncies actuals relacionades amb les obres de l’Edifici B2 de l’Hospital del Mar, es
veu adient la celebració d’una reunió/demostració amb els principals serveis del CMPSB
interessats en la promoció de la present CPM.
La dita reunió/demostració aportarà un valor afegit indispensable per fer-se càrrec de l’abast del
projecte, conèixer les característiques pròpies del CMPSB, així com poder visualitzar l’estat,
funcionalitats i serveis que hauran de tenir les noves habitacions de l’Edifici B2. Així es tindrà la
garantia que els participants disposen de tota la informació per confeccionar una proposta
ajustada a les necessitats del CMPSB.
L’objectiu de la demostració és que els participants puguin conèixer les actuals instal·lacions de
l’Hospital del Mar i poder fer una explicació detallada del projecte de construcció de l’Edifici B2
així com de les necessitats que hauran de cobrir les noves habitacions d’hospitalització.
Tanmateix, també pot servir per fer una posada en comú, entre el CMPSB i els participants, dels
dubtes que s’hagin generat dels documents publicats així com d’altres que sorgeixin en el
moment de la demostració.
L’hora i punt de trobada es publicarà en el Perfil del contractant del Consorci Mar Parc de Salut
de Barcelona dins de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/).
Les persones assistents hauran d’acreditar-se com a treballadors de l’empresa que representen
mitjançant qualsevol document que ho acrediti (targeta de visita, capçalera de la nòmina, targeta
identificativa del treballador, etc.).
Per evitar greuges comparatius, fora d’aquesta reunió/demostració, no se’n programarà cap
d’altra, ni conjuntament ni de manera individual.
6.2. Caràcter informatiu de les propostes
Les propostes presentades pels participants són a títol informatiu, de manera que el CMPSB no
adquireix cap compromís sobre aquestes.
El caràcter informatiu de les propostes determina que la seva presentació en aquesta consulta
no impedeix la presentació d’ofertes en el moment de la licitació que pugui dur-se a terme amb
posterioritat, ni en compromet el contingut.
6.3. Despeses generades per la participació en la consulta
Atès el caràcter no vinculant de la present CPM, les propostes presentades pels participants
s’entendran fetes a títol informatiu, de manera que el CMPSB no adquirirà cap compromís
econòmic sobre aquestes ni es farà càrrec de les despeses derivades de la participació. En tot
cas, la totalitat d’aquestes anirà a càrrec dels participants.

7. Tractament dels resultats de la consulta: informe final de resultats.
Finalitzat el procediment d’aquesta consulta preliminar de mercat, l’òrgan de contractació
elaborarà un informe final en el qual constaran les actuacions realitzades i s’hi recolliran la totalitat
dels resultats obtinguts En la seva elaboració, l’òrgan de contractació vetllarà per l’equilibri
adequat entre els principis de publicitat i transparència i el règim de confidencialitat corresponent.
L’informe final de resultats serà accessible per a tots els interessats a través del perfil del
contractant del CMPSB allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Així mateix,
s’incorporarà a l’expedient en el cas que amb posterioritat s’iniciï el procediment d’adjudicació
del contracte.
8. Règim de confidencialitat i tractament de dades de caràcter personal.
D’acord amb el que disposa l’article 115.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, durant el procés de consultes, l’òrgan de contractació no revelarà als participants
les solucions proposades pels altres participants, essent les mateixes únicament conegudes
íntegrament per ell.
Finalitzat el procediment de consulta, l’òrgan de contractació podrà divulgar les solucions i la
definició de les especificacions dels projectes, però no podrà revelar cap informació tècnica o
comercial que hagi estat facilitada pels participants i que aquests hagin designat com a
confidencial. A tals efectes, no s’admetran declaracions genèriques de confidencialitat.
Així mateix, es garantirà el compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i alhora el Reglament (2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016).
9. Eventual procediment d’adjudicació.
Un cop publicat l’informe de resultats de la consulta preliminar de mercat, l’òrgan de contractació
podrà iniciar, si escau, el corresponent procediment de contractació.
Aquest eventual procediment estarà obert a totes les propostes que compleixin els requisits
establerts per l’òrgan de contractació en els plecs de clàusules reguladores del procediment
d’adjudicació, hagin o no ha participat en aquesta consulta preliminar del mercat. La participació
en la consulta no constitueix una obligació ni un compromís de participar en la licitació, ni tampoc
un impediment.
En l’elaboració dels plecs de clàusules s’han de tenir en consideració el resultat de la consulta
realitzada si no és així, l’informe final de resultats deixarà constància dels motius.
La present consulta no comporta cap compromís ni obligació de licitar per part de l’òrgan de
contractació.

Olga Pané i Mena
Gerent
Barcelona a 16 de setembre de 2022

