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Núm. expedient: 22SER0823
Centre orgànic: Direcció Organització Digital
Responsable: Anna Benavent Navarro

1.

Objecte del contracte

Contractació del Servei de connectivitat a xarxa de dos centres remots: CAE Sant Felix i CAE
Cerdanyola amb un enllaç principal i enllaç de backup.

2.

Justificació de la necessitat

Els CAEs (Centre d'Atenció Especialitzada) de Cerdanyola-Ripollet i Sant Fèlix han passat a
integrar-se parcialment a nivell assistencial i a nivell informàtic amb la CSPT.


En ambdòs centres, alguns llocs de treball els ocupen professionals (especialistes i
administratius) del Taulí, utilitzant ordinadors del Taulí que estan connectats a la xarxa
de dades del Taulí, i utilitzen l'aplicació HP-HCIS.



Per aquesta raó va ser necessari habilitar dos enllaços de dades amb redundància
(principal i backup) per interconnectar les dues seus amb la seu principal de la xarxa de
dades de l'Tauli.



Es necessita la contractació de la provisió i manteniment d'aquests enllaços per
mantenir la connectivitat de dades necessària per donar suport a l'activitat assistencial
i administrativa amb suficients nivells de qualitat.
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Durada i pressupost del contracte

3.1.

Durada

La previsió de durada del contracte del 1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2023.
3.2.

No hi ha previsió d’ampliacion del contracte.

3.3.

Es preveu una pròrroga d’un any, del 1 de gener de 2024 fins al 31 de desembre

de 2024.
3.4.

Lotització del contracte.

L’objecte del procediment és poder disposar d'un servei de connectivitat entre seus. Atès
que tots els elements inclosos a la licitació son part d’una mateixa solució de xarxa, es
considera que per eficiència i agilitat no és adient la dissociació dels serveis en diferents
lots, donat que podria tenir afectació directe en la qualitat del servei així com un increment
en el cost.
3.5.

El pressupost del contracte es fixa en 56.140,13 € amb IVA inclòs, que es

desglossa en 46.396,80 € de pressupost net, més 9.743,33 € en concepte d’IVA al 21%.
3.6.

Justificació de costos:

Els preus de licitació han estat calculats en base a una prospecció del mercat i una estimació
en base al cost dels enllaços actuals.
3.7.

Protocol Electrònic Watch

Aquest contracte està inclòs en el protocol “Electrònic Wacth” (compra pública
productes electrònics).
☒No ☐Sí
ordinadors portàtils, estacions de treball, tauletes i clients lleugers; pantalles i monitors;
perifèrics (ratolins, teclats, palanques de control, cables i auriculars); escàners, impressores,
faxos, fotocopiadores i equips multifunció; productes TIC per a empreses (commutadors,
enrutadors, supercomputadors, servidors i sistemes d’emmagatzematge); i telèfons
intel·ligents i telèfons IP.
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3.8.
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Anualitats: Aquest pressupost s’imputarà segons les següents anualitats:

Entitat

Any

Import net

IVA

Import IVA Inclòs

CCSPT

2022

23.198,40 €

21 %

28.070,06 €

CCSPT

2023

23.198,40 €

21 %

28.070,06 €

4.

Valor estimat del contracte (VEC)

El valor estimat del contracte és de 69.595,20 € (IVA exclòs)

5.

Import contracte

46.396,80 €

Import pròrroga

23.198,40 €

Assignació pressupostària

L’import total de licitació anirà amb càrrec a la partida 650.0001.01 – Equips processos
informàtics, d’acord amb les bases d’execució pressupostàries aprovades pel Consell de
Govern de l’entitat de data 23 de maig del 2018

6.

Tractament de dades de caràcter personal

L’execució del contracte requerirà l’accés i/o tractament de dades de caràcter personal del
CCSPT per part de l’adjudicatari:
☒No ☐Sí
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(per al cas d’haver indicat que SI, llavors cal especificar quina de les següents:)
En concret el tractament a realitzar consistirà en: (seleccionar les opcions adients)
☐Recollida

☐Registre

☐Estructuració

☐Modificació

☐Conservació

☐Extracció

☐Consulta

☐Comunicació per transmissió

☐Difusió

☐Interconnexió

☐Acarar

☐Limitació

☐Supressió

☐Destrucció

☐Altres

☐Comunicació

"L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar
la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de
la imatge.
Sabadell, 14 de Juliol de 2021

Anna Benavent Navarro

Luis Bernáldez Balado

Vicente Martín López

Direcció d’ Organització

Cap Tècnic de Serveis TIC

Responsable pressupostari

Digital
Responsable de la descripció
de la necessitat
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