Expedient: 2020566
Entitat: Hospital Sant Joan de Reus, SA (societat unipersonal)
Tipus: mixt (subministrament i serveis)
Procediment: obert
Tràmit: ordinari
Objecte: nova infraestructura TIC i manteniment associat
INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS SA: RM Tarragona, tom 454, foli 95, full T-6.099 – NIF A-43 096 692

La present memòria s’emet de conformitat amb l’assenyalat a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, pel 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 (en endavant LCSP), per justificar els extrems que s’assenyalen en
aquest document, en especial l’elecció del procediment de licitació, els criteris de
solvència, i els criteris que es consideren per adjudicar el contracte.

1.

Necessitats a satisfer

Aquest contracte es planteja per la necessitat de renovar la infraestructura Core
Networking; per la necessitat d’adquirir nova infraestructura de seguretat Datacenter i
perimetral; i per la necessitat d’actualitzar la infraestructura de telefonia IP, pel conjunt
del Centre Hospital Universitari Sant Joan de Reus. El contracte també preveu el
manteniment lligat a la insfraestructura que és objecte d’adquisició.
La necessitat d’adquirir aquests equipaments es planteja per la situació en què es troba
l’actual infraestructura informàtica del Centre:
- La infraestructura Core de comunicacions, que és el centre neuràlgic de la xarxa
local de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, i que està formada per 2 xassís
Cisco 6508 amb les targes corresponents per donar connectivitat LAN i SAN al
parc de servidors i elements de distribució i comunicacions del Centre, data de
juliol de 2010, i actualment està descontinuat pel fabricant, de manera que no
disposa de cap tipus de manteniment (no hi ha recanvis i per tant no es disposa de
cap tipus de suport).
- La infraestructura de seguretat actual també està descontinuada pel fabricant, de
manera que tampoc es disposa de cap tipus de manteniment ni de suport en cas
d’avaria, amb el risc que això suposa pel conjunt de comunicacions que fa un
Centre de tipus sanitari.
- I pel que fa a la infraestructura de telecomunicacions IP, també està descontinuada
pel fabricant CISCO, trobant-se en la mateixa situació que la resta d’equips (sense
recanvis ni suport en cas d’avaria).
Aquesta situació motiva la necessitat d’aquest contracte, quin objecte serà àmpliament
descrit al plec de prescripcions tècniques.
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Respecte dels serveis de gestió i de manteniment, l’elevat grau d’especialització tècnica
que requereixen els professionals que han de desenvolupar gran part d’aquests serveis
posen de manifest la insuficiència de mitjans propis i interns per desenvolupar aquestes
tasques, per la qual cosa és necessari contractar-los a un tercer. Respecte de la compra
de les infraestructures, aquest apartat (el de la insuficiència de mitjans) no procedeix
atès que és un contracte de subministrament.

2.

Objecte del contracte i existència de lots

L’objecte del contracte és la compra d’infraestructura de comunicacions centrals,
seguretat de perímetre i serveis centrals i actualització de l’equipament que dona servei
de telefonia IP de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (en endavant, HUSJR),
juntament amb la contractació dels serveis de gestió i manteniment que requereixen
cada tipus d’equipament (en aquest sentit, es tracta d’un contracte mixt, de
subministraments i de serveis, on la prestació principal és l’adquisició de nova
infraestructura (per tant, subministrament) que alhora té el major dels valors estimats
respecte de l’altra part del contracte (de serveis).
Considerant les diferents funcionalitats de la infraestructura a renovar, es proposa la
seva divisió en els següents lots:
-

Lot 1: Infraestructura de comunicacions centrals de l’Hospital Universitari Sant
Joan de Reus
Aquest lot té per objecte la renovació de la infraestructura de comunicacions
centrals Core Networking, i la contractació dels serveis de gestió i manteniment
lligats a aquest equipament.

-

Lot 2: Seguretat Datacenter i perimetral de l’Hospital Universitari Sant Joan de
Reus (infraestructura de seguretat per a telecomunicacions)
Aquest lot té per objecte la compra d’una nova infraestructura de seguretat
Datacenter i perimetral, i la contractació dels serveis de gestió i manteniment
lligats a aquest equipament.

-

Lot 3: Actualització Infraestructura central de comunicacions unificades de
l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Aquest lot té per objecte l’actualització de la infraestructura de Telefonia IP, i la
contractació dels serveis de gestió i manteniment lligats a aquest equipament.

Aquesta divisió es proposa considerant l’homogeneïtat dels productes que es volen
adquirir per satisfer les tres necessitats descrites. Així mateix, la configuració d’aquests 3
lots permetrà una major concurrència de licitadors que afavorirà el nivell d’especialització
i, en conseqüència, l’obtenció de millors condicions econòmiques, la qual cosa suposa
un clar avantatge per l’Hospital.
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3.

Codi CPV (Vocabulari Comú de Contractes)

L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és la següent en cadascun dels lots:
-

LOT 1: Infraestructura de comunicacions centrals de l’Hospital Universitari Sant
Joan de Reus
o
o
o
o
o
o
o

-

o
o

de

32424000-1 “Infraestructura de red”
30210000-4 “Máquinas procesadoras de datos (hardware)”
32500000-8 “Equipo y material para telecomunicaciones”
45314000-1 “Instalación de equipo de telecomunicaciones”
50332000-1 “Servicios de mantenimiento de infraestructura
telecomunicaciones”
50330000-7
“Servicios
de
mantenimiento
de
equipo
telecomunicación”
50312000-5 “Mantenimiento y reparación de equipo informático”

de
de

LOT 3: Actualització Infraestructura central de comunicacions unificades de
l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus
o
o
o
o
o
o
o
o

4.

de

LOT 2: Seguretat Datacenter i perimetral de l’Hospital Universitari Sant Joan de
Reus (infraestructura de seguretat per a telecomunicacions)
o
o
o
o
o

-

32571000-6 “Infraestructura de comunicaciones”
30211200-3 “Equipo informático de unidad central”
32500000-8 “Equipo y material para telecomunicaciones”
45314000-1 “Instalación de equipo de telecomunicaciones”
50332000-1 “Servicios de mantenimiento de infraestructura
telecomunicaciones”
50330000-7
“Servicios
de
mantenimiento
de
equipo
telecomunicación”
50312000-5 “Mantenimiento y reparación de equipo informático”

32500000-8 “Equipo y material para telecomunicaciones”
32550000-3 “Equipo telefónico”
45314100-2 “Instalación de centrales telefónicas”
45314000-1 “Instalación de equipo de telecomunicaciones”
50332000-1 “Servicios de mantenimiento de infraestructura de
telecomunicaciones”
50330000-7
“Servicios
de
mantenimiento
de
equipo
de
telecomunicación”
50331000-4 “Servicios de reparación y mantenimiento de líneas de
telecomunicación”
50312000-5 “Mantenimiento y reparación de equipo informático”

Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

El pressupost de la licitació és el que es fa constar a continuació.
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El valor estimat del contracte ascendeix a 640.000,00 € (sense IVA).
El pressupost base de licitació ascendeix a 774.400,00 € (IVA 21% inclòs), i desglossat
per lots és el següent:

Pressupost de despesa màxima de
cada lot (IVA exclòs):
Lot 1: 300.000,00 €

Pressupost de despesa màxima de la
totalitat dels lots (IVA exclòs):
640.000,00€

Aquest import és la suma de les següents
prestacions:
- Compra d’equips: 245.000,00 €
(IVA exclòs).
- Implantació: 21.000,00 € (IVA
exclòs).
- Serveis de manteniment: 6.800,00
€ (IVA exclòs) anuals, durant els 5
anys de vigència del contracte.
Lot 2: 170.000,00 €
Aquest import és la suma de les següents
prestacions:
- Compra d’equips i implantació:
65.000,00 € (IVA exclòs).
- Serveis de manteniment: 21.000,00
€ (IVA exclòs) anuals, durant els 5
anys de vigència del contracte.
Lot 3: 170.000,00 €
Aquest import és la suma de les següents
prestacions:
- Compra d’equips i implantació:
11.000,00 € (IVA exclòs).
- Llicències, suport i serveis de
manteniment: 114.000,00 € (IVA
exclòs), durant els 4 anys de
vigència del contracte.
- Cost de renovació del parc de
telefonia IP: 45.000,00 € (IVA
exclòs).
IVA Lot 1: 63.000,00 €

IVA de la totalitat dels lots:

IVA Lot 2: 35.700,00.€

134.400,00 €

IVA Lot 3: 35.700,00.€
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Total Lot 1: 363.000,00 €
Total Lot 2: 205.700,00 €

Import de la totalitat dels lots:
774.400,00 €

Total Lot 3: 205.700,00 €

El preu del contracte s’ha establert a tant alçat.
En tractar-se d’un contracte que inclou dues fases en cadascun dels lots, el preu
s’abonarà de forma parcial i no única, segons el següent calendari de pagaments:
-

Fase 1: Fase d’implantació dels equips comprats:
El pagament d’aquesta fase es prorratejarà de la següent manera:

-

o

En el moment de signatura del contracte: el 10% de l’import que el
contractista hagi assenyalat a la partida de compra i d’implantació.

o

Un cop finalitzi la fase d’implantació (que en cap cas podrà superar el termini
màxim assenyalat al plec de prescripcions tècniques per fer-ho): el 90% de
l’import restant de la partida de compra i d’implantació.

Fase 2: Fase de prestació del servei de manteniment durant la vigència del
contracte:
Atès que el contracte té una vigència de 5 anys pel lot 1 i pel lot 2; i de 4 anys pel lot
3 (dels quals, durant els primers mesos s’haurà d’implantar i posar en funcionament
la infraestructura que és objecte de compra), l’import que hagin ofert a la partida de
llicenciament, suport i manteniment es prorratejarà mensualment pels mesos que
restin per finalitzar els 5 o els 4 anys.
Aquesta fase no s’activarà fins el moment que finalitzi la fase 1.

El pressupost base de licitació s’ha elaborat a partir dels costos directes, costos
indirectes, beneficis empresarials i IVA. A partir d’aquesta informació, el valor estimat
resultant és el següent:

5.

Concepte

Import IVA no inclòs

Pressupost base de licitació (sense IVA)

640.000,00 €

Valor estimat del contracte (iva no inclòs)

640.000,00 €

Termini de durada del contracte i pròrrogues

El termini del contracte s’estableix per 5 anys, en el lot 1 i en el lot 2; i per 4 anys, en el
lot 3.
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No es preveuen pròrrogues.
El contracte començarà a desplegar efectes a partir de la seva signatura, o a partir de la
data que s’hagi definit en el contracte per al seu inici.
Aquest contracte inclou dues fases:

6.

o

Fase 1: Fase de lliurament i d’implantació. En aquesta fase, el contractista haurà de
lliurar la totalitat de l’equipament que és objecte del contracte d’adquisició, i realitzar
les proves necessàries d’implantació, en les condicions que seran descrites al plec
de prescripcions tècniques.

o

Fase 2: Aquesta fase s’iniciarà un cop finalitzi la fase 1, i finalitzarà un cop
transcorreguts 5 anys (en el lot 1 i en el lot 2) o 4 anys (en el lot 3) des de la
signatura del contracte (o la data que s’hagi definit en el contracte per al seu inici).
Aquesta fase inclou la realització dels serveis de manteniment i de monitorització que
seran descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Revisió de preus
No es preveuen.

7.

Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Es tramitarà per procediment obert, i subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb els
articles 22 i 156 de la LCSP, donada la quantia.
Es proposa tramitar aquest expedient mitjançant tramitació ordinària i per mitjans
electrònics.
El valor estimat del contracte i la necessitat de disposar de la màxima concurrència entre
els potencials licitadors, amb la finalitat d’obtenir el millor preu possible, motiven l’elecció
d’aquest tipus de procediment.

8.

Requisits mínims de solvència i mitjans d’acreditació. Classificació
a)

Solvència econòmica i financera

1.

Ràtio entre actius i passius, al tancament de l’últim exercici econòmic per al qual
estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals per import superior a la
unitat, en els termes d’allò establert a l’apartat 87 de la LCSP (la solvència total de
l’empresa vindrà determinada per la relació entre aquestes dues magnituds: actiu
total i passiu exigible (suma de les partides de creditors a llarg, mig i curt termini).

2.

Volum anual de negocis mínim d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte
del/s lot/s al/s qual/s concorre (de forma individual o a la suma dels lots als quals
presenti oferta) en, com a mínim, un del tres darrers exercicis aprovats.
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L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar la seva solvència
econòmica i financera a requeriment de la Mesa de contractacions mitjançant
l’aportació dels estats de comptes corresponents als tres darrers exercicis que
tingui obligació d’haver presentat, aprovats i dipositats en el Registre Mercantil (si
l’empresari està inscrit al Registre, en cas contrari pels que disposi al registre
oficial en què hagi d’estar inscrit). Els empresaris individuals han de presentar els
seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

b)

Solvència professional o tècnica

1. Import acumulat, durant els darrers tres anys, mínim d’una vegada el valor estimat
del contracte en subministraments d’igual o similar naturalesa als lots que es licita,
que inclogui un mínim d’un subministrament.
Per determinar si els subministraments són d’igual o similar naturalesa que els de
l’objecte del contracte es tindrà en compte que coincideixin amb els descrits als plecs
(projectes on s’hagi participat com a integrador d’aquells equips).
L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar la seva solvència tècnica
a requeriment de la Mesa de contractacions mitjançant l’aportació dels següents
documents: relació dels principals subministraments realitzats durant els darrers 3
anys, indicant import i dates, acompanyada dels corresponents certificats emesos
pels destinataris acreditatius de l’import mínim requerit. Quan el destinatari sigui un
subjecte privat, a falta de certificat, es podrà acreditar la solvència mitjançant una
declaració de l’empresari acompanyada dels documents que tingui en poder seu que
acreditin la realització de la prestació.
2. Vist que en cada lot s’incorpora un apartat de serveis, la capacitat dels operadors
econòmics per prestar aquests serveis s’avaluarà tenint en compte els seus
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat; en aquest sentit hauran
d’assenyalar les persones responsables del contracte amb experiència específica
com a:
a. Cap de Projecte.
b. Responsable de la implantació / prestació del servei.
L’empresa adjudicatària haurà de presentar un compromís d’adscripció al contracte
d’un Cap de Projecte; i d’un Responsable de la implantació/prestació del servei,
indicant l’experiència en l’àmbit d’implantació i suport de manteniment
d’infraestructures similars en al menys un projecte cadascun d’ells.
Integració de la solvència amb mitjans externs (art. 75 LCSP):
Per acreditar la solvència necessària indicada, el licitador podrà basar-se en la solvència
i mitjans d’altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que
tinguin amb aquestes, sempre que demostrin que, per a l’execució del contracte, disposa
efectivament d’aquests mitjans.
En cas que l’empresa proposada com a adjudicatària hagi optat per aquesta possibilitat,
juntament amb la documentació indicada anteriorment haurà de presentar el compromís
de disponibilitat de la solvència i mitjans d’aquesta entitat signat per ambdues parts,
acompanyat de la documentació acreditativa dels elements de solvència compromesos.
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Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: Sí,
el referit a les persones responsables com a Cap de Projecte i com a Responsable de la
implantació / servei de manteniment.
c)

Justificació dels criteris proposats

Els anteriors requisits de solvència s’han establert segons els requeriments assenyalats
a l’article 74.2 de la LCSP.
Pel que fa als requisits de la solvència econòmica exigida es consideren proporcionats
atès que l’objectiu principal consisteix en garantir que l’empresa sigui viable
econòmicament, de manera que es vol evitar que s’estigui a punt d’incórrer en causa de
dissolució, extrem que posaria en perill el contracte. I alhora també es vol garantir que
l’empresa hagi tingut activitat relacionada amb l’objecte del contracte, extrem que
s’analitzarà a través del seu volum anual de negocis (ingressos que una empresa ha
obtingut per la seva activitat durant el període de temps que es demana). La xifra de
l’import una vegada i mitja el valor estimat del contracte es considera proporcionada,
alhora que es troba dins els marges màxims que permet la normativa d’aplicació.
Pel que fa al requisit que la solvència tècnica estigui vinculada a l’objecte del contracte,
resulti proporcional a aquest i la seva acreditació a través del previst a l’article 89.1 de la
LCSP, escau analitzar les característiques particulars de l’objecte del contracte.
Analitzant la descripció que es fa en aquest document, a l’apartat primer, sobre l’objecte
del contracte, es constata que estem davant d’un contracte on la prestació principal és el
subministrament.
Considerant l’anterior, la solvència professional i tècnica que es demana a les empreses
consisteix en acreditar que s’han realitzat projectes similars durant els darrers 3 anys.
Vist l’objecte del contracte s’aprecia que l’exigència consistent en demanar que s’hagin
prestat treballs de similar naturalesa pels imports anuals acumulats en l’any de major
execució assenyalats, a més de respectar els llindars màxims legalment establerts,
alhora és un requisit vinculat a l’objecte del contracte i a la capacitat tècnica de l’empresa
per poder executar el contracte d’acord amb les exigències amb què s’ha configurat el
plec de prescripcions tècniques.
9.

Garantia
9.1. Garantia provisional
No s’exigeix.
9.2. Garantia definitiva
5 per 100 de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.

10.

Criteris d’adjudicació
10.1. Justificació
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Des del punt de vista normatiu, des de l’Àrea de licitacions i contractació de GINSA, AIE
se’ns indica que la normativa en matèria de contractació estableix un llistat ampli de
possibles criteris d’adjudicació a incorporar, quedant superat el concepte “oferta
econòmicament més avantatjosa”, i essent d’aplicació el criteri “millor relació qualitatpreu”, i en qualsevol cas, essent recomanable que es doni major pes als criteris objectius
per damunt dels subjectius.
En aquest context, i considerant que la llei de contractes no assenyala en cap cas ni en
cap precepte que el preu ni que els criteris objectius hagin de tenir una ponderació
mínima obligatòria, considerant l’objecte del contracte (que ha estat àmpliament definit a
l’apartat primer), i considerant la recomanació que els criteris objectius pesin més que els
subjectius (per una qüestió de facilitar la tasca de valoració de les ofertes), es creu
oportú ponderar el preu amb el total de punts assenyalats a continuació (depenent en
funció de cada lot).
La resta d’aspectes a puntuar es distribuiran en la següent proposta de criteris que es
desenvoluparan en el següent apartat, amb les ponderacions que es proposen, garantint
d’aquesta manera que els criteris objectius i avaluables de forma automàtica tindran més
ponderació que els subjectius.
10.2. Aspectes generals dels criteris d’adjudicació


Qualsevol xifra s’haurà d’indicar amb dos decimals, si escau. Els decimals que
resultin de qualsevol operació sempre s’arrodoniran de la següent manera: si el
decimal és major o igual que cinc (5), s’augmentarà en una unitat; en cas
contrari, es deixarà com està.



Superar el pressupost de licitació assenyalats en cada cas en cada partida serà
causa d’exclusió.

10.3. Criteris d’adjudicació
La valoració de les proposicions per a cadascun dels lots objecte de la licitació es durà a
terme per l’aplicació dels següents criteris econòmics i qualitatius:
Punts
Criteris objectius avaluables de forma automàtica
Preu (lot 1 i lot 2)
Preu (lot 3)
Altres (lot 1 i lot 2)
Criteris avaluables mitjançant un judici de valor
Lot 1
Lot 2
Lot 3

50
90
40
10
10
10
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CRITERIS OBJECTIUS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (fins a 90
punts)

1.

Preu (fins a 50 punts en el lot 1 i lot 2; fins a 90 punt en el lot 3)

En aquest concepte es tindrà en compte el preu ofert per cada empresa licitadora.
S’entendran inclosos en aquest preu, si s’escau, els accessoris, formació, treballs
d’instal·lació, etc, així com totes les despeses associades al servei (llevat l’IVA). Les
ofertes obtindran la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula:

  Ov  Om   1
Pv  1  
 x
  IL   M


 x P


Pv: Puntuació de l’Oferta a Valorar
P: Punts del criteri econòmic
Om: Oferta Millor
Ov: Oferta a Valorar
IL: Import de Licitació
M: Factor de Modulació (1)

2.

Altres (fins a 40 punts en el lot 1 i lot 2)

LOT 1 (MÀXIM 40 PUNTS)
2.1 Bloc de distribució (fins a 5 punts):
-

ASIC programable, dissenyat pel propi fabricant, que permeti incorporar noves
funcionalitats sense necessitat de substituir l'equipament (fins a 1 punt)

-

Capacitat apilació (Stack Virtual) de manera que es comporti com un únic
element a l'hora de configurar i gestionar (fins a 1 punt)

-

Suport d’encriptació MACSEC AES-256 (fins a 1 punt)

-

Suport per a ús de tècniques avançades per classificar aplicacions (Signatures
aplicacions pre-definides i xifrades) (fins a 1 punt)

-

Òptiques necessàries per a la connexió de tots els components (fins a 1 punt)

2.2 Bloc servidors (fins a 8 punts):
-

ASIC programable dissenyat pel propi fabricant que permeti incorporar noves
funcionalitats sense necessitat de substituir l'equipament (fins a 2 punts)
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-

Suport encriptació hardware a nivell local (fins a 2 punts)

-

TCAM personalitzable (fins a 2 punts)

-

Òptiques necessàries per a la connexió de tots els components (fins a 2 punts)

2.3 Bloc SAN (fins a 12 punts):
-

ASIC programable dissenyat pel propi fabricant que permeti incorporar noves
funcionalitats sense necessitat de substituir l'equipament (fins a 3 punts)

-

Suport per a FC i FCoE (fins a 2 punts)

-

Suport encriptació hardware a nivell local (fins a 3 punts)

-

TCAM personalitzable (fins a 2 punts)

-

Òptiques necessàries per a la connexió de tots els components (fins a 2 punts)

2.4 Bloc Core (fins a 10 punts):
-

ASIC programable dissenyat pel propi fabricant que permeti incorporar noves
funcionalitats sense necessitat de substituir l'equipament (fins a 2 punts)

-

Suport encriptació hardware a nivell local (fins a 2 punts)

-

Integració VLANs privades amb VXLAN (fins a 2 punts)

-

Redirecció de tràfic en base a regles (fins a 2 punts)

-

Òptiques necessàries per a la connexió de tots els components (fins a 2 punts)

2.5 Eina de gestió dels blocs Servidors, Core i SAN (fins a 5 punts):
-

Integració amb vCenter per a donar visibilitat addicional a la topologia (fins a 4
punts).

-

Descobriment de nous switches via CDP ó LLDP (fins a 1 punt)

LOT 2 (MÀXIM 40 PUNTS)
2.1 Arquitectura de la solució (fins a 35 punts):
Els licitadors hauran de presentar una graella amb els link’s on es verifiqui que
compleixin les funcionalitats descrites a continuació.


Actualitzacions de llistes de IP’s malicioses de forma automàtica i que
estiguin a disposició per a ser usades de forma nativa (fins a 3 punts)
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Detectar i bloquejar automàticament tècniques de “DNS tunneling” que
habitualment es fan servir per a filtrar dades sensibles a dins de tràfic DNS
estàndard (fins a 5 punts)



Protecció contra Malware fent us d’algorismes de detecció als paquets de
dades (payload). Aquestes proteccions s’actualitzaran diàriament com a
mínim i estarà integrat amb el servei de Sandboxing del propi fabricant.
Tindrà capacitat per a detectar malware polimòrfic (fins a 5 punts)



Integració amb sistemes multiusuari (VDI, Terminal Server) que puguin
utilitzar la mateixa IP a l’hora d’identificar usuaris (fins a 3 punts)



Capacitat per a mostrar un portal captiu amb tots es possibles sistemes de
autenticació en accedir a determinades URL’s de la xarxa pública (fins a 3
punts)



Capacitat per a utilitzar MFA per als accessos VPN (fins a 3 punts)



Capacitat per a desxifrar trànsit TLS1.3. Fitxer de traça dedicat (fins a 5
punts)



Servei DLP natiu. Classificació de documents fen us d’algorismes de
Machine Learning. Capacitats per a bloqueig, quarantena i eliminació de
documents en cas de violació de la política de DLP (fins a 5 punts)



Desplegaments de la configuració des de zero, fent us de tècniques de
aprenentatge segons us de les aplicacions (fins a 3 punts)

2.2 Eines (fins a 5 punts):




Consola administració central ubicada a Cloud. Amb capacitat de fer
correlació de les diferents tipologies d’amenaces identificades. Quadre de
comanament (fins a 5 punts)

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L’EMISSIÓ D’UN JUDICI DE VALOR
(fins a 10 punts)

LOT 1, LOT 2 I LOT 3 (MÀXIM 10 PUNTS)
1.1 Qualitat de la memòria descriptiva i desenvolupament de l’execució del contracte
(fins a 10 punts)
-

Els ANS proposats en l’apartat dels nivells de servei avaluant el nivell
d’acompliment respecte dels valors sol·licitats, així com les millores ofertes
respecte a aquests (fins a 5 punts)
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-

Les penalitzacions aplicades sobre l’import del servei de manteniment a
descomptar per a cada un dels SLA’S incomplerts (fins a 5 punts)

Es tindran en compte els mecanismes de garantia de la qualitat aplicables al projecte, i la
planificació per portar-los a terme, incloent l’organització i les tècniques que el licitador té
previst aplicar, i en tot cas, tot allò que té previst aplicar com a mesura dissussòria en
garantia del compliment dels compromisos adquirits en el contracte (proposta de
penalitzacions).
Si el pla de qualitat presentat és el genèric de l’empresa, amb un nivell de presentació
esquemàtic on no es detallin o es detallin de forma superficial els extrems demanats en
relació amb l’objecte del contracte o els aspectes més rellevants del mateix, es
considerarà insuficient, i es puntuarà amb 0 punts.
Es valorarà, si s’escau, amb la màxima puntuació aquella oferta que en el seu conjunt
presenti un pla de qualitat amb un nivell de presentació detallat i de quina lectura i anàlisi
es desprengui, en relació amb l’objecte del contracte, que la seva aplicació pugui
assegurar un nivell de qualitat en l’execució del contracte, un cop analitzades les
mesures dissuasòries que es proposen (entenent com tals, els ANS proposats en
l’apartat dels nivells de servei avaluant nivells d’acompliment, i les penalitzacions
aplicades); la resta d’ofertes seran valorades comparativament amb la millor puntuada.
La penalització farà referència a un valor percentual que s’aplicarà sobre l’import del
servei de manteniment.
La no inclusió o el no desenvolupament de l’apartat de penalitzacions aplicades
sobre l’import del servei de manteniment a descomptar per a cada un dels SLA’S
incomplerts serà causa d’exclusió.
10.4. Com es farà la puntuació dels criteris avaluables mitjançant l’emissió d’un
judici de valor
La valoració es farà accedint a les diferents propostes, que es valoraran amb els valors
numèrics assignats en cada cas, i a partir dels criteris de valoració determinats en
aquesta clàusula, amb l’advertiment que en funció de la seva avaluació tècnica, es
valorarà, si s’escau, amb la màxima puntuació aquella proposta que permeti donar
compliment als paràmetres assenyalats en cadascun dels apartats.
Un cop fet això, s’ordenaran les valoracions tècniques obtingudes per ordre, cosa que
pemetrà conèixer quina és la proposta tècnica millor valorada. Aquesta proposta rebrà la
màxima puntuació assignada, directament o mitjançant l’aplicació de la fórmula que es
desenvoluparà a continuació. Tota la resta de propostes valorades es puntuaran aplicant
també aquesta fórmula.
La fórmula a través de la qual es distribueix proporcionalment les puntuacions en relació
a les valoracions prèvies obtingudes per les propostes tècniques és la següent:

Pop  P x

VTop
VTmv
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Pop: Puntuació de l’Oferta a Puntuar
P: Puntuació del criteri
VTop: Valoració Tècnica de l’Oferta que es Puntua
VTmv: Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada

Aquesta fórmula no s’aplicarà si cap valoració supera el 50% dels punts previstos en
cadascun dels criteris i subcriteris susceptibles de judici de valor. En aquest cas, les
ofertes obtindran com a puntuació el valor inicialment obtingut en la fase de valoració,
sense l’aplicació de la fórmula esmentada.

11.

Variants
No es preveuen.

12.

Modificacions
D’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional primera de la Llei 5/2017, del 28
de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades
i sobre emissions de diòxid de carboni, el contracte administratiu objecte d’aquesta
licitació podrà ser modificat o resolt per l’aplicació de mesures d’estabilitat
pressupostària.

13.

Cessió
Sí, es permet.

14.

Subcontractació
Sí, es permet.

15.

Termini de garantia
La compra preveu un període de garantia complert que serà de 24 mesos.

16.

Programa de treball
L’assenyalat al plec de prescripcions tècniques.

17.

Tractament de dades
En el marc de l’assenyalat al Reial decret llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual
s’adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d’administració
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digital, contractació del sector públic i telecomunicacions, aquest contracte podrà requerir
la cessió de dades al contractista en els termes que seran exposats a la documentació
de tractament de dades que es farà constar a l’expedient (article 116.1 de la LCSP).
18.

Responsable del contracte
Es designa a la Direcció del Departament d’Organització i Sistemes de l’entitat Gestió
Integral Sanitària i Assistencial, AIE

19.

Identificació de les persones que intervenen en el procediment

President: Xavier Bru Budesca, Direcció de GINSA, AIE.
Vocal: Joan Gené Díaz, Director de Serveis i Recursos de l’Hospital Universitari Sant
Joan de Reus.
Vocal: Marc Gonzàlez Boronat, Director del Departament d’Organització i Sistemes de
GONSA, AIE.
Representant de l’Assessoria jurídica del CatSalut: pendent de designar.
Representant de la intervenció delegada de l’entitat: Carles Abelló Pellicer, Director
Econòmicfinancer de GINSA, AIE.
Actuarà com a secretària de la Mesa de contractació, amb veu però sense vot: Imma
Sivill Colet, Cap de l’Àrea de Licitacions i contractació de GINSA, AIE; suplent: Sònia
Rivas Rubio, Tècnica.
Els vocals tècnics no membres de la mesa de contractació que signaran l’informe
tècnic de valoració de les ofertes seran:
-

20.

Juli Ferrer Espax, Cap de Tecnologies de la Informació i Comunicació del
Departament TIC.
Petició d’inici de l’expedient

Es fa arribar a l’Àrea de Licitacions i Contractació de GINSA, AIE aquesta petició, perquè
es formalitzi la contractació descrita, de conformitat amb la legislació aplicable en matèria
de contractes del sector públic, un cop presentada la petició d’incoació de l’expedient per
cada entitat, i autoritzada pel respectiu òrgan de contractació.
Reus, 17 de maig de 2021

Marc Gonzàlez Boronat
Director del Departament d’Organització i Sistemes
GINSA, AIE.
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