Quadre de característiques específiques que regiran la contractació
del Subministrament, Instal·lació, configuració, posada en marxa, gestió i manteniment del
nou entorn de virtualització de sistemes on premise de l’Hospital de Cerdanya
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Entitat adjudicadora

a)
b)
c)

g)
h)

Organisme: Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya (AECT-HC)
NIF: V-55096580
Òrgan de contractació: Director general de l’AECT HC per delegació expressa de la
Comissió Executiva en la sessió celebrada el dia 4 de novembre de 2020
Tipus de poder adjudicador: Administració pública
Responsable del contracte: Directora d’informàtica de l’AECT HC
Òrgan destinatari de les factures derivades del contracte: Departament econòmic i
financer de l’AECT HC
Centre destinatari: Hospital de Cerdanya
Número d’expedient: AECT-HC 2021-002

2

Mesa de contractació

d)
e)
f)

Els membres de la Mesa de contractació d’aquest expedient són els següents:
President
Director general adjunt de l’AECT-HC, Sr. Xavier Conill Vergés.
Vocals:
Tècnic de sistemes, David Tormo
Director econòmic, Sra. Àngels Guitart Guixé
Representant de l’Assessoria Jurídica, Sra. Elisa Gorgas.
Responsable de compres, Sr. Xavier Romero Lallana
Vocals suplents:
Responsable de comunicació, Sra. Cristina Ferrer
Responsable de RRHH, Sra. Mireia Traserra
Secretari:
Secretaria de direcció, Sra. Teresa Jurado
Els membres de la Mesa podran delegar en una altre persona.
La mesa serà assistida pels tècnics que aquesta consideri convenients, designats pel President.
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Objecte del contracte

a)

b)
c)
d)
e)

Descripció de l’objecte: Contractació del subministrament, instal·lació, configuració, posada
en marxa, gestió i manteniment del nou entorn de virtualització de sistemes “on premise” de
l’Hospital de Cerdanya.
Lots: No
Codi CPA: 62.03.1
Codi CPV: 72000000-5 / 30200000-1
Divisió per lots: SI ... NO X
Les propostes s’hauran de presentar al lot sencer : SI X NO ...
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Dades econòmiques del contracte

a)
b)
c)

Valor estimat del contracte: 752.890,00 € (sense IVA)
Import de licitació: 607.340,00 € (sense IVA)
Import de possibles pròrrogues: 97.550,00 € (sense IVA)
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d)

Import de possibles modificacions :
i.
Sistema Backup Disaster recovery (DR): 48.000 € (sense IVA)

e)

Distribució del valor estimat per anualitats:
2021 :
63.264,58 € (sense IVA)
2022 : 151.835,00 € (sense IVA)
2023 : 151.835,00 € (sense IVA)
2024 : 151.835,00 € (sense IVA)
2025 :
88.570,42 € (sense IVA)
Distribució del valor estimat per anualitats pels períodes de possibles pròrrogues del contracte:
2025 :
40.645,83 € (sense IVA)
2026. :
56.904,17 € (sense IVA)
Les possibles ampliacions, és contractaran en funció de les necessitats.
2021 :
4.000,00 € (sense IVA)
2022 :
9.600,00 € (sense IVA)
2023 :
9.600,00 € (sense IVA)
2024 :
9.600,00 € (sense IVA)
2025 :
9.600,00 € (sense IVA)
2026 :
5.600,00 € (sense IVA)

f)

Desglossament del pressupost de licitació
En el quadre següent es mostra el desglossament de l’import
modificacions:

Any

Serveis d'implantació
(Inversió + serveis inicials)

2021
2022
2023
2024
2025
2025 (pròrroga)
2026 (pròrroga)
TOTAL

22.618,75
54.285,00
54.285,00
54.285,00
31.666,25
217.140,00

Serveis de
monitorització,
manteniment, gestió i
administració
37.000,00
88.800,00
88.800,00
88.800,00
51.800,00
40.645,83
56.904,17
452.750,00

de contractació, sense

Llicències Windows

3.645,83
8.750,00
8.750,00
8.750,00
5.104,17
35.000,00

En els primeres quatre anys s’inclou els series d’implantació inicials i inversions en equipament
que s’amortitzen els 4 anys de contracte.
A partir del 4rt any, amortitzat l’equipament i treballs d’implantació, l’import correspon només a
les llicències i serveis de monitorització gestió i manteniment.
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Existència de crèdit

a)

Partida pressupostària: 212.0003
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b)

Anualitat:
2021 :
63.264,58
2022 : 151.835,00
2023 : 151.835,00
2024 : 151.835,00
2025 :
88.570,42

€ (s/IVA) previst a la partida 212.0003/2021
€ (s/IVA) previst a la partida 212.0003/2022
€ (s/IVA) previst a la partida 212.0003/2023
€ (s/IVA) previst a la partida 212.0003/2024
€ (s/IVA) previst a la partida 212.0003/2025

c)

Possibles pròrrogues:
2025 :
40.645,83 € (s/IVA) previst a la partida 212.0003/2025
2026. :
56.904,17 € (s/IVA) previst a la partida 212.0003/2029

d)

Possibles ampliacions:
2021 :
4.000,00 € (s/IVA) previst a la partida 212.0003/2021
2022 :
9.600,00 € (s/IVA) previst a la partida 212.0003/2022
2023 :
9.600,00 € (s/IVA) previst a la partida 212.0003/2023
2024 :
9.600,00 € (s/IVA) previst a la partida 212.0003/2024
2025 :
9.600,00 € (s/IVA) previst a la partida 212.0003/2025
2026 :
5.600,00 € (s/IVA) previst a la partida 212.0003/2029

6

S’accepten variants

a)
b)

Acceptació de variants: SI ...
Número màxim de variants: -
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Solvència econòmica-financera i tècnica

a)

Solvència econòmica financera (article 87 LCSP):

NO X

El volum anual de negocis dels darrers tres anys conclosos ha de ser d’almenys el valor anual
mig del contracte, atès que la durada prevista del contracte en licitació és superior a l’any. Això
serà aplicable per a cadascun dels lots.
Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil o en el registre oficial que correspongui o, en el cas d’empresaris
individuals no inscrits al Registre Mercantil, mitjançant el llibre d’inventaris i comptes anuals
legalitzats per aquest Registre.
b)

Solvència tècnica (article 89 LCSP):
i.

Els licitadors hauran d’aportar una declaració del volum de negocis mitjançant la qual s’acrediti
que el volum de negocis anual referit a l’any de major volum dels tres darrers anys, en serveis
relacionats amb l’objecte del contracte (serveis de subministrament, implantació i posada en
marxa, suport i manteniment, i gestió de les tecnologies objecte de la licitació), ha estat major
al valor estimat del contracte.
Els licitadors hauran d’aportar una relació dels serveis realitzats per l’interessat en el curs dels
darrers tres anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del
contracte, especificant l’import, les dates i destinatari. En el cas de destinataris públics,
l’acreditació dels subministraments realitzats es realitzarà amb l’aportació d’un certificat expedit
o visat per l’òrgan competent. En el cas de destinataris privats, els serveis realitzats es podran
acreditar mitjançant certificats expedits per aquests o, en el seu defecte, mitjançant declaració
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del licitador. Els certificats de bona execució emesos per destinataris públics podran ser
comunicats directament per aquesta entitat a l’òrgan de contractació.
ii.

iii.

Els licitadors hauran d’acreditar que la seva empresa disposa de recursos dels diferents perfils
requerits amb les de les capacitacions següents:
-

Cap de projecte / Responsable de servei:
Experiència mínima demostrable de 5 anys en tasques similars. L’acreditació es
realitzarà aportant una relació dels serveis realitzats per l’interessat en el curs dels
darrers cinc anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte
del contracte, especificant les dates i destinatari.

-

Tècnics N2:
Experiència mínima demostrable de 5 anys en tasques similars. L’acreditació es realitzarà
aportant una relació dels serveis realitzats per l’interessat en el curs dels darrers tres anys,
corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte,
especificant les dates i destinatari.

-

Tècnics N1
Experiència mínima demostrable de 3 anys en tasques similars. L’acreditació es realitzarà
aportant una relació dels projectes realitzats en els darrers tres anys, on algun dels
integrants de l’equip de consultoria assignat hagi participat com a cap de projecte o
enginyer de projecte, indicat dades de contacte o referencia.

Els licitadors hauran d’acreditar MITJANÇANT L’APORTACIÓ que disposen de les
certificacions següents:

-

ISO-9001 (Requisits per un Sistema de Qualitat)

Aquesta certificació, comporta l’assegurament de la qualitat en la realització dels serveis
a realitzar per l’empresa licitadora.
Tenint en compte que la correcta realització de serveis es un element crític pel
funcionament de l’hospital, la certificació de la ISO-9001 permet demostrar que
l’empresa licitadora te capacitat de donar el serveis d’acord als requeriments i
necessitats de l’AECT-HC.
-

ISO-27001 (seguretat de la informació)

Aquesta norma pretén assegurar la confidencialitat, integritat i disponibilitat dels
sistemes i aplicacions de la organització.
Donat els serveis es presten a un hospital que es un entorn altament sensible a la
protecció de dades, el tractament de la seguretat és un element crític i necessari pel
compliment de l RGPD.
iv.

Els licitadors hauran d’acreditar ser partners (a nivell de d’implantació, comercialització i/
manteniment) dels principals fabricants implicats en el servei requerit:
VMware.
Microsoft.
Cisco.
EMC.
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-

Fabricants associats a la seva proposta.

L’acreditació es realitzarà aportant certificació expedida pel fabricant corresponent.
La necessitat d’aquesta acreditació es justifica per la criticitat del nucli funcional d’equipament
d’aquests fabricants dins la infraestructura objecte del contracte. En el punt 3.2 del Plec de
Prescripcions Tècniques s’exposa l’equipament que s’haurà d’incorporar a la infraestructura del
sistema de virtualització.
El conjunt del contracte gira al voltant del sistema de virtualització, de manera que és
fonamental que, per garantir el bon destí d’una infraestructura qualificada com a estratègica per
l’AECT-HC, i que implica un notable esforç econòmic, s’exigeixin per l’execució garanties
superiors de qualitat i de garantia de resposta de servei.
La certificació de Partner acredita estar en disposició del més alt nivell de distribució dels
fabricant, fet que permet proporcionar les millors solucions per als clients professionals. La
certificació de Partner assegura que l’empresa contractista estarà en disposició de subministrar
i realitzar el manteniment dels equips amb plena garantia i amb la més alta qualitat possible, de
manera que tècnicament es considera necessari disposar de dita condició per garantir la
correcta execució del contracte.”
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Obtenció de documentació

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entitat: Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de Cerdanya
Domicili: Camí d’Ur, 31
Localitat i codi postal: Puigcerdà (17520) Girona
Telèfon: 972657777
Adreça electrònica: dir@hcerdanya.eu
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9:00 a 17:00
La convocatòria del procediment contractual, així com els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques que regulen aquesta licitació es podran obtenir a través
del perfil de contractant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya:

https://contractaciopublica.gencat.cat/Agrupació Europea de Cooperació Territorial - Hospital de la Cerdanya
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Documentació a presentar

Documentació a presentar: L’assenyalada a la clàusula 16ª del plec de clàusules administratives
particulars .
Número de sobres a presentar: 3
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Contingut de la proposició

SOBRE A:
La documentació que s’haurà de presentar en el sobre A és la següent: veure el plec de clàusules
administratives (clàusula 16a)
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SOBRE B:
a) Annex B signat pel representant de l’empresa licitadora on es detallarà la relació de documents
que es presenten (Model 7).
b) Resum executiu (màxim 10 pàgines)
Breu descripció dels punts principals de la proposta incloent un índex referenciant per cada criteri
de valoració les pàgines de la proposta on es tracten els elements que afecten al criteri.
c) Proposta tècnica
El contingut d’aquest apartat es detalla a les prescripcions tècniques, i inclou els apartat següents:
Serveis professionals d’implantació (màxim 5 pàgines)
Serveis professionals de suport i manteniment (màxim 10 pàgines)
No es puntuaran models generals d’atenció que no estiguin personalitzats al servei real de
l’hospital)
Detall d’activitats, a presentar segons la plantilla indicada a les prescripcions tècniques.
Pla de devolució del servei (màxim 3 pàgines)
Pla de formació
Pla de qualitat (Annex II-ANS)
SOBRE C:
En el sobre C, únicament s’haurà de presentar, degudament emplenat i signat pel representant de
l’empresa licitadora, el model de proposició que s’adjunta com a annex OE en el qual es farà constar:
a) Preus del contracte considerats com a cost únic i cost recurrent anual:
-

Cost anual dels serveis d’implantació
Cost anual de les garanties d’equipament
Cost anual dels serveis de monitorització
Costa anual del Manteniment preventiu
Cost anual del manteniment correctiu
Cost anual de gestió i administració
Cost anual de la Formació
Total del cost anual
Total del contracte a 4 anys (sense IVA)
Total del contracte a 4 anys (amb IVA)

b) Addicionalment, els licitadors hauran de complimentar els costos unitaris d’ampliació que no
formaran part de l’import de licitació però als quals l’hospital es podrà acollir segons necessitat al
llarg del contracte:
-
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Cost mensual de la pròrroga anual a partir del 5e any (fins un màxim de 1 any)1
Cost de l’entorn DR 15 VM’s

Modificacions del contracte

1

En aquest cost el licitador haurà d’incloure una previsió del cost de renovació de garanties, llicenciament,… i
tot el que sigui necessari per continuar amb els serveis professionals de gestió i suport i manteniment a partir
del 5è any. No es contemplen renovacions tecnològiques.
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Quant a la modificació del contracte s’estarà allò previst a l’article 203 i següents de la LCSP.
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Vigència del contracte

a)

Període: des del 1 d’agost de 2021 fins 31 de juliol 2025
L’inici del contracte serà el primera d’agost de 2021, sens prejudici de les actuacions prèvies a
realitzar pel licitador per a la posada en marxa del servei en l’esmentada data.
Possibilitat de pròrroga: SI X No …
Termini pròrroga: d’acord amb allò previst a l’article 23 del TRLCSP, el contracte podrà ser
prorrogat anualment, fins a un màxim de un any.

b)
c)
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Forma d’adjudicació

a)
b)

Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert harmonitzat
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Garanties

a)
b)

Provisional: dispensada.
Definitiva: L’adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva del 5% del total adjudicat,
sense IVA.

15

Presentació de les ofertes

Les proposicions s’hauran de presentar, en el termini màxim que s’especifica a l’anunci de licitació a la
següent adreça:
a)

Període: abans de les 14:00 Hores de la data assenyalada als anuncis de licitació.

b)
Forma de presentació: A través del sobre Digital i conforme l’establert a la clàusula setzena
del Plec de Clàusules Administratives
16.
Obertura de les ofertes dels sobres B (documentació tècnica i criteris susceptibles de
judici de valor)
D’acord amb l’article 157.4 de la LCSP i segons l’informe de la Direcció General de Contractació Pública
de data 12 d’abril de 2018, l’obertura dels sobres B (referent a les proposicions susceptibles de judici de
valor) no es realitzarà en acte públic.
17.

Obertura pública de les ofertes dels sobre C (proposició avaluables de forma automàtica)

Lloc:
Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya.
Camí d’Ur, 31
17520 Puigcerdà (Girona)
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Data i hora:
es publicarà al perfil del contractant
18.

Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

SI, les que s’estableixen en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

19.

Criteris d’adjudicació

Els criteris de valoració estan dividits en:
- Aspectes que es valoraran segons criteris de judici de valor: 40 punts
- Aspectes que es valoraran segons criteris de valoració automàtica: 60 punts
A) PUNTUACIÓ PER JUDICI DE VALOR
Els criteris que depenen d’un judici de valor tindran una puntuació màxima de 40 punts. Aquests 40
punts es repartiran de la següent manera:
Criteri

Puntuació màxima

1. Solució tècnica proposada

15,0

2. Serveis professionals

25,0

TOTAL

40,0

Solució tècnica proposada
Es valoraran amb un màxim de 15 punts, i segons criteris tècnics, el servei de suport proposat així com
les seves característiques en quant a prestacions i facilitats associades. Els punts es distribuiran segons
els següents aspectes:
Criteri

Aspectes a valorar

Solució tècnica proposada

Puntuació màx
15

‐ Descripció de la proposta de disseny,

Entorn de virtualització on premise

arquitectura, funcionalitats i nivells de
redundància de la solució global.
‐ Millora de les capacitats i nivells de redundància
requerides.
‐ Millora de les funcionalitats requerides.
‐ Grau de penetració de mercat de la solució
proposada.
‐ Nivell d'integració entre els elements de la solució
i facilitats de gestió.
- Facilitat de migració des de la infraestructura actual.
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Criteri

Aspectes a valorar

Solució tècnica proposada

Puntuació màx
15

‐ Descripció de la proposta de disseny,
arquitectura, funcionalitats i nivells de
redundància de la solució global.

Evolució software i SO

1

‐ Descripció de la proposta de disseny,
arquitectura, funcionalitats i nivells de
redundància de la solució global.
‐ Grau de penetració de mercat de la solució
proposada.
‐ Nivell d'integració entre els elements de la solució
i facilitats de gestió.

Sistema de backup

4

Serveis professionals
Es valoraran amb un màxim de 25 punts, i segons criteris tècnics, el servei de suport proposat així com
les seves característiques en quant a prestacions i facilitats associades. Els punts es distribuiran segons
els següents aspectes:
Criteri

Aspectes a valorar

Serveis professionals

25
-

1.1 Serveis professionals
d’implantació (Fins a 6
punts).

-

-

1.2 Serveis professionals
de suport i manteniment
(Fins a 7 punts).

Puntuació màx

-

-

Proposta de disseny, arquitectura i funcionalitats de la solució
global, incloent la integració de l’equipament actual amb el nou
entorn i definició de funcionalitats de cada element.
Detall sobre els serveis oferts, l’organització i metodologia de
prestació d’aquests i l’abast de l’auditoria inicial requerida al
plec.
Detall de la planificació, fases amb les seves implicacions
associades així com les fites i condicionants que apliquin a
cada fase.
Detall sobre el pla de proves indicant en cada cas els
responsables de cadascuna d’elles.
Entrega del projecte a l’equip de gestió i nivell d’integració per
la minimització de la pèrdua de coneixement.
Detall de documentació a entregar a la finalització i pla de
transferència de coneixement.
Detall dels serveis oferts així com una descripció ben
detallada sobre l’organització. Es valorarà positivament la
metodologia de prestació dels serveis que presenti més
millores.
Cobertura horària de prestació dels serveis.
Pla de manteniment preventiu, incloent el llistat de tasques a
realitzar, número i perfils de persones dedicades i la
periodicitat d’aquest manteniment.
Pla de manteniment correctiu incloent la cobertura del servei
proposat, eines de monitorització i ticketing, etc.
Serveis de monitorització remota.
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Criteri

Aspectes a valorar

Serveis professionals

1.3 Serveis professionals
de gestió (Fins a 7 punts).

25
-

Model de relació i seguiment del servei, informes de servei
(Salut serveis i sistemes, activitats, incidències,...),
mecanismes de gestió d’inventaris i configuracions, etc.

-

Serveis oferts així com una descripció detallada sobre les
tasques incloses amb la seva periodicitat, matriu d’escalat i
diagrama de flux, etc.
Es valorarà positivament la metodologia de prestació dels
serveis que presenti més millores.
Cobertura horària de prestació dels serveis.

-

1.5 Pla de devolució del
servei (Fins a 1 punt).
-

1.6 Pla de formació (Fins
a 1 punt).

Puntuació màx

Definició i grau de detall sobre el pla de devolució del servei
segons es detalla al plec de prescripcions tècniques, recursos
disponibles en aquesta fase, metodologia i terminis.
Millores en el suport en fase de transició i facilitats addicionals
proposades en aquest àmbit.

-

Pla de formació detallant el contingut i dimensionat d’aquest,
cursos inclosos, facilitats per la seva assistència,
documentació entregada.

1.7 Pla de qualitat (Fins a 3 punt).

Es valoraran les millores sobre els requisits de nivells de
servei, la metodologia qualitat i de seguiment del compliment
dels ANS, nivell de detall d’informes de ANS.
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B) CRITERIS AUTOMÀTICS
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Quadre de característiques específiques que regiran la contractació
del Subministrament, Instal·lació, configuració, posada en marxa, gestió i manteniment del
nou entorn de virtualització de sistemes on premise de l’Hospital de Cerdanya
Els criteris que depenen d’un judici de valor tindran una puntuació màxima de 60 punts. Aquests 60
punts es repartiran de la següent manera:
Puntuació
màxima

Criteri
1. Proposta econòmica

25,0

2. Preus d’ampliació

15,0

3. Millora de l’equip de treball

10,0

4. Millora de les certificacions empresarials

10,0

TOTAL

60,0

Proposta econòmica
Els criteris de valoració automàtica de la proposta econòmica de licitació tindran una puntuació
màxima de 25 punts que es repartiran de la següent manera:
Puntuació
màxima

Criteri
1. Proposta econòmica

25,0

Costos dels serveis, fins a 25 punts quantificables automàticament, segons el següent criteri:

L’oferta amb el preu total més baix rebrà la màxima puntuació i la resta d’ofertes es puntuaran d’acord
amb la fórmula següent:

Pi = P ⋅

B
Ii

Essent:
Pi = Puntuació obtinguda per cada licitador.
P = Puntuació màxima.
B = Import total del contracte més baix ofert pels licitadors.
Ii = Import total del contracte de cada licitador.

Preus d’ampliació
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Quadre de característiques específiques que regiran la contractació
del Subministrament, Instal·lació, configuració, posada en marxa, gestió i manteniment del
nou entorn de virtualització de sistemes on premise de l’Hospital de Cerdanya
Els criteris de valoració automàtica de la proposta econòmica d’ampliacions tindran una puntuació
màxima de 15 punt que es repartirà de la següent manera:
Puntuació
màxima

Criteri
2. Preus d'ampliació

15,0

Preus d’ampliació (no inclosos en el cost de licitació), fins a 15 punt quantificable automàticament,
segons el següent criteri:
Es valoraran els costos d’ampliació requerits. L’oferta amb el preu més baix de cadascun dels ítems
sol·licitats rebrà la màxima puntuació i la resta d’ofertes es puntuaran d’acord amb la fórmula següent:
⋅
Essent:
Pi
= Puntuació obtinguda per cada licitador per cada cost d’ampliació.
P
= Puntuació màxima de cada cost d’ampliació.
A
= Cost de la millor oferta.
Li
= Cost de la oferta del licitador.
Si el licitador proposa un valor de 0, se li atorgarà la màxima puntuació per aquella ampliació.
S’assignaran com a màxim els següents punts per a cada cost d’ampliació:

Ampliació

Puntuació

Preu prorroga anual a partir del 5è any (fins a un màxim de 4 anys)2

10,0

Entorn de DR per a 10 VM’s critiques a les dependències de l’adjudicatari

5,0

La puntuació total del present criteri de cada licitador se obtindrà mitjançant la següent fórmula:

_

Millores equip de treball proposat

2

En aquest cost el licitador haurà d’incloure una previsió del cost de renovació de garanties, llicenciament,… i
tot el que sigui necessari per continuar amb els serveis professionals de gestió i suport i manteniment a partir
del 5è any. No es contemplen renovacions tecnològiques.
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Quadre de característiques específiques que regiran la contractació
del Subministrament, Instal·lació, configuració, posada en marxa, gestió i manteniment del
nou entorn de virtualització de sistemes on premise de l’Hospital de Cerdanya
Es valoraran amb un màxim de 5 punts, l’increment del dimensionat de l’equip de treball proposat, 0,5
punts per cada recurs addicional en cada perfil. Els punts es distribuiran segons els següents aspectes:
Criteri

Aspectes a valorar

Dimensionat equip de
treball proposat

Puntuació màx
5

Pool de recursos de
Nivell 1

-

0.5 punts per cada recurs addicional al pool mínim sol·licitat
de 5 persones.

2.5

Pool de recursos de
Nivell 2

-

0.5 punts per cada recurs addicional al pool mínim sol·licitat
de 7 persones.

2.5

També es valoraran amb un màxim de 5 punts, les certificacions de l’equip de treball proposat en les
tecnologies objecte de la licitació, en direcció de projectes i en prestació de serveis. Els punts es
distribuiran segons els següents aspectes:

Criteri

Aspectes a valorar

Certificacions equip de
treball proposat

5

Certificacions pools de
recursos de Nivell 1 i 2

Puntuació màx

S’assignarà la màxima puntuació al licitador que presenti el
major nombre de certificacions del seu equip de treball,
aplicant a la resta de licitadors una puntuació proporcional:

5

Pi = 5 * nº Certs màx / nº Certs i

Millora de les certificacions empresarials
Els criteris de valoració automàtica de la proposta econòmica d’ampliacions tindran una puntuació
màxima de 10 punts que es repartirà de la següent manera:
Ampliació

Puntuació

ISO 20000-1 (Sistema de gestió de serveis)

Aquesta certificació que suposa disposar d’un marc de millors pràctiques en el
sistema de gestió de serveis proporciona per l’hospital una millor garantia per un
servei fiable i consistent.

7,5
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Quadre de característiques específiques que regiran la contractació
del Subministrament, Instal·lació, configuració, posada en marxa, gestió i manteniment del
nou entorn de virtualització de sistemes on premise de l’Hospital de Cerdanya
Ampliació

Puntuació

ISO 14001 (Sistema de gestió mediambiental)
L’Hospital és un organisme plenament conscienciat amb la gestió mediambiental de
la seva activitat, i per aquest motiu cerca proveïdors que certifiquin que també ho
siguin.

2,5

Els licitadors hauran d’acreditar disposar d’aquestes certificacions MITJANÇANT L’APORTACIÓ.
20.

Termini d’inici del servei

a)

Termini:
Els serveis s’iniciaran l’1 d’agost de 2021, data en la qual el licitador haurà d’haver finalitzat el
pla d’implantació. Els treballs d’implantació es podran iniciar des de la formalització del
contracte.

b)

Lloc: De forma remota des de les dependències del licitador i presencialment a les
dependències de l’Hospital de Cerdanya a Puigcerdà, quan es requereixi.

21.

Obligació de Pòlissa de Responsabilitat Civil

Obligació de constituir una pòlissa de responsabilitat civil: Si segons model 6
Import mínim: 500.000 euros

22.

Forma de pagament del preu

El preu del contracte es distribuirà mitjançant 48 pagaments mensuals, a partir de la posada en
funcionament del servei a les instal·lacions. Cas de pròrroga el preu també serà prorratejat.
L’adjudicatari facturarà en caràcter mensual i per mesos vençuts. El pagament es farà mitjançant
transferència bancaria al compte facilitat a tal efecte, prèvia presentació de la factura per part de
l’adjudicatari a través del plataforma de recepció de factura electrònica GEFACC amb el dir3
A09006558 d’acord amb allò previst a la Llei 29/2010, 3 d’agost, de l’ús de mitjans electrònics del sector
públic de Catalunya.
En la corresponent factura hauran de constar les dades següents:

23.

-

Identificació de l’òrgan de contractació

-

Identificació del codi de l’expedient del la contractació i del període de servei

-

Identificació del destinatari de la factura

Tributació de l’IVA per a les adquisicions intracomunitàries

14

Quadre de característiques específiques que regiran la contractació
del Subministrament, Instal·lació, configuració, posada en marxa, gestió i manteniment del
nou entorn de virtualització de sistemes on premise de l’Hospital de Cerdanya
En cas que l’adjudicació d’algun dels articles inclosos a la licitació es produís a favor d’una empresa no
espanyola d’un Estat membre de la Unió Europea, i d’acord amb allò que disposen els art. 78 a 81 del
Reglament de l’IVA i la Resolució 6/1997, de 10 de juliol, de la Dirección General de Tributos, sobre
aplicació de l’IVA en els contractes de l’Estat i altres administracions públiques relatius a béns o serveis
subministrats des de l’estranger, l’AECT-HC podrà optar per tributar en origen o en destí.
Quan l’AECT-HC opti per la tributació en destí, es farà constar així en el corresponent contracte, i el
lliurament restarà exempt de tributació per l’IVA de l’Estat d’origen del proveïdor, sense perjudici de les
obligacions corresponents de l’AECT-HC de presentar davant l’Agència Espanyola d’Administració
Tributària les corresponents declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries i la liquidació de
l’Impost.
24.

Revisió de preus

No procedeix la revisió de preus del contracte.
25.

Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE:

Es procedirà a publicar el present procediment de licitació al DOUE.
26.

Recurs

Tipus de Recurs: Recurs especial en matèria de contractació
Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Adreça: Via Laietana, 14, 08003 Barcelona
27.
Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de
la Unió Europea
El contracte no està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons europeus
28.
Publicitat i utilització de mitjans electrònics
D’acord amb allò que es detalla en el plec de clàusules administratives particulars, s’articularan a través
del perfil de contractant de l’AECT-HC a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya, https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/aect-hc, diverses actuacions i la
comunicació d’informació relativa a la tramitació de la licitació.
La publicació d’aquesta informació en el tauler d’anuncis de la Plataforma té plena validesa als efectes
del contingut d’allò que es comunica i del còmput de terminis que es comptabilitzaran a partir d’aquesta
publicació.
Aquesta informació no es comunicarà per cap altre mitjà; per això, és responsabilitat dels licitadors
subscriure’s a l’expedient, amb la qual cosa rebran amb caràcter immediat l’avís de qualsevol nova
informació disponible.
Aquesta subscripció s’ha d’efectuar de manera concreta i específica per a cadascuna de les licitacions
respecte a les quals s’està interessat, i s’hi accedeix a través de l’apartat actualment anomenat
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Quadre de característiques específiques que regiran la contractació
del Subministrament, Instal·lació, configuració, posada en marxa, gestió i manteniment del
nou entorn de virtualització de sistemes on premise de l’Hospital de Cerdanya
“Subscripcions: Voleu que us informem de les novetats?” dins de cada expedient, al perfil de
contractant del CatSalut a la Plataforma de contractació.
29.

Condicions essencials d’execució

Les que consten al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
30.

Sancions i Penalitats

Les que consten al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de prescripcions tècniques.
31.

Causes específiques de resolució contractual

Les previstes al PPTP i al PCAP i les següents:
a) L’incompliment de les criteris d’adjudicació ofertats pel contractista, entenent que aquests han
resultat determinants per a l’adjudicació del contracte al seu favor.
b) La sanció per part de l’òrgan de la competència, al contractista, per una infracció greu en
matèria de falsejament de la competència a causa del seu comportament en el procediment de
licitació.
32.
SI X

Aspectes relatius a criteris socials i ambientals
NO

Elements sobre els que recauen:
Reserva de mercat
Objecte del contracte (especificacions o requeriments tècnics)
X Requisits de solvència tècnica
X Criteris de valoració de les ofertes
X Condicions d’execució del contracte
33.

Propietat Industrial i Intel·lectual

El regulat en el Plec de clàusules administratives particular
34.

Execució del contracte: Protecció a la infància i a la adolescència

L’execució del contracte no implica el contacte habitual amb menors: No
35.

Visita al centre objecte del contracte

No és preceptiu ni obligatori
36.

Per a més informació
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Quadre de característiques específiques que regiran la contractació
del Subministrament, Instal·lació, configuració, posada en marxa, gestió i manteniment del
nou entorn de virtualització de sistemes on premise de l’Hospital de Cerdanya
Consultes Tècniques: Directora d’informàtica de l’AECT-HC, Sra. Dolors Mora Giné
Consultes Administratives: Responsable d’assessoria jurídica de l’AECT-HC, Sra. Elisa Gorgas Selga
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