Expedient: 20200566
Entitat: Hospital Sant Joan de Reus, SA
Tipus: mixt (subministrament i serveis)
Procediment: obert
Tràmit: ordinari
Objecte: nova infraestructura TIC i manteniment associat
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1. INTRODUCCIÓ
El present plec inclou les especificacions tècniques per a la contractació del projecte de
renovació de l’arquitectura actual de Core Network del CPD de Hospital Sant Joan de
Reus (en endavant HUSJR); seguretat perimetral-datacenter i ToIP de l’Hospital Sant
Joan Reus, serveis de instal·lació i manteniment.

2. OBJECTIUS
Renovació tecnològica de la infraestructura Core Network del CPD de l’HUSJR.
Millorar el rendiment de la xarxa de dades local del centre.
Adquisició infraestructura per a assegurar els accessos a la xarxa estesa.
Adquisició infraestructura per a assegurar els accessos entre les diferents xarxes de la
xarxa interna.
Actualització de la plataforma de telefonia IP de l’HUSJR.

3. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL
El present capítol detalla els components de la infraestructura actual per a cada un dels
lots a licitar.
3.1 CORE - NETWORK
El Core de comunicacions està format per 2 bastidors de comunicacions situats en el
Datacenter de l’HUSJR.
Cada un dels armaris està composat per un xassís modular Cisco 6509E, en HA, que
donen connectivitat a:
Enllaços de de fibra òptica dels armaris de distribució de centre
Connexions de coure dels elements actius del propi CPD
Connexió a la xarxa SAN – FCoE i FC
A continuació es mostra figura d’un dels bastidors descrits.
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Detall del contingut de cada un dels armaris:
1 x Xassis Modular Cisco 6509E
1 x tarja supervisora 720 10G
1 x placa 16 ports 10GB Ethernet
2 x placa 48 ports 10/100/1000 Ethernet
2 x placa 48 ports 1GB SFP
1 x Cisco Nexus 5020, 40 ports 10GE SFP, 8 ports 4G FC

3.2 SERVEIS ACTUALS DE SEGURETAT
L’arquitectura de seguretat actual és la seguent:
Una primera barrera de seguretat de Datacenter formada per 2 plaques FWSM
integrades una a cada xassís Cisco 6509E. Les dues estan fora de servei per
avaria i sense possibilitat de substitució al no estar en manteniment.
La segona barrera de seguretat està formada per dos Firewall Fortinet 200A, ubicat a
les dependències del operador de telecomunicacions Vodafone, on la seva
finalitat es el filtratge a l’hora d’accedir a internet i la finalització de connexions
remotes mitjançant túnel IPSEC.

3.3 SERVEIS ACTUALS DE COMUNICACIONS UNIFICADES
Detall del sistema de Telefonia IP del Hospital Sant Joan de Reus
El sistema de Telefonia IP i comunicacions unificades està basada en un gestor
principal de trucades sobre Cisco Unified Communication Manager 8.0.3, configurat
en clúster amb redundància 1:1 per a un suport de 1.500 extensions amb capacitat
de creixement de fins a més de 2.500. Una aplicació de missatgeria unificada Cisco
Unity per a 100 bústies amb integració Exchange, aplicació de multi conferència
Cisco Unified Meeting Place, aplicació de presència Cisco Unified Presence per a
100 usuaris, aplicació de tarificació per a 1.500 extensions, aplicació servidor de Fax
FolP, i diferents terminals sobretaula, sense fil i software sobre PC per cobrir els
diferents perfils d'usuari gamma baixa, mitja, alta i perfil mòbil.

4. CONFIGURACIÓ EN LOTS
Atenent als diferents tipus de necessitats de les empreses que concorren a la licitació,
els serveis de comunicacions i seguretat s’han agrupat en 3 lots
Els licitadors no tenen l’obligació de presentar-se a la totalitat de lots de la licitació


Lot 1 – Infraestructura de comunicacions centrals
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El Lot 1: “Infraestructura de comunicacions centrals” contempla:




Instal·lació i posta en marxa d’una infraestructura de comunicacions central LAN
i SAN

Lot 2 – Seguretat datacenter i perimetral

El Lot 2: ‘Seguretat datacenter i perimetral i lloc treball’ contempla:


Instal·lacio i posta en marxa d’un element de seguretat de nivell 7 OSI per a
gestionar l’accés de tots els centres per el circuit d’accés a Internet centralitzat.



Instal·lacio i posta en marxa d’un element de seguretat de nivell 7 OSI per a
gestionar les diferents VLAN’s de la xarxa de Hospital Sant Joan de Reus

Lot 3 – Actualització infraestructura central de comunicacions unificades Hospital
Sant Joan de Reus.
El Lot 3: “Actualització infraestructura central de comunicacions unificades Hospital Sant
Joan de Reus” contempla:


Actualització de la infraestructura actual del gestor de trucades existent a
Hospital Sant Joan de Reus



Actualització de les llicències actuals disponibles

5. LOT 1 – INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONS CENTRALS
5.1 INTRODUCCIÓ
L'objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques és definir la compra dels productes –
maquinari, programari i llicències- i la contractació dels serveis de manteniment,
instal·lació i migració de la infraestructura de comunicacions centrals Core-Network de
l’HUSJR, amb l'objectiu de garantir el correcte funcionament d'aquesta infraestructura
mitjançant un servei continuat de gestió integral, regit per un compromís de nivell de
servei i aportant els mecanismes per a garantir aquest compromís i l'alineament amb les
necessitats.
El servei de manteniment del maquinari de la solució es prestarà en modalitat 24x7durant
tota la vigència del contracte.
El present plec fixa els requisits, les obligacions i les solucions tecnològiques que hauran
de complir les ofertes presentades
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5.2 REQUERIMENTS TÉCNICS DE LA SOLUCIÓ
L’arquitectura de la solució estarà distribuïda de la següent manera:
Bloc distribució
Bloc servidors
Bloc SAN
Bloc Core

5.3 BLOC DE DISTRIBUCIÓ
En el bloc de distribució es connectaran els enllaços de FO redundats de les 37 sales de
distribució de HUSJR.
Aquests enllaços son de FO 50/125 OM3 MM.
Actualment estan connectats com un agregació d’enllaços de les 2 FO de cada una de
les 37 piles.
Els requeriments per aquest bloc per a cada un dels equips son els següents:














Capacitat per a connectar els enllaços de cada una de les piles a en format
SFP/SFP+ a velocitat de 1/10 GBps
Capacitat per a connectar amb el bloc de Core amb enllaços QSFP a velocitat de
40Gbps
Font d’alimentació redundant amb capacitat de intercanvi en calent.
Capacitat per actualitzar el firmware sense necessitat de reinici
Capacitat per operar com a SDN sense hardware addicional
Stack virtual L2/L3
Suport per a NETCONF, RESTCONF, gRPC, YANG, PnP Agent, ZTP/Open PnP
Capacitat per a suportar els protocols de segmentació de xarxa VRF, VXLAN, LISP,
SGT, MPLS, mVPN
Capacitat de procés de 960Gbps
Rati d’enviament mínim de 720Mbps
16 GB de memòria DRAM
16 GB de memòria FLASH
Capacitat de connexió per a gestió al equip per USB3.0, RS-232 i BaseT

I hauran de complir amb els següents mínims pel que fa a les especificacions:


Rutes IPv4 amb LPM = 64000



Host IPv4 = 48000



Adreces Mac = 64000



Grups IGMP = 16000



ACL = 18000



VLAN’s = 4094
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Sessions SPAN actives = 1000



Instàncies SPT = 256



Entrades NAT= 2000



SVI = 1000



Entrades FNF = 512000

5.4 BLOC DE SERVIDORS
En el bloc de servidors es connectaran els servidors ubicats a la sala de servidors
Aquests connexions son de CU RJ45
Actualment estan connectades cada una de les targes ethernet en alta disponibilitat de
cada un dels elements que formen el bloc de servidors
El nombre total de connexions a disposar serà de 192, garantint la redundància i alta
disponibilitat.
Els requeriments per aquest bloc per a cada un dels equips son els següents:


Equips de 48 ports BASE-T amb velocitats de 100/1000/10000 Mbps



Capacitat per a connectar amb el bloc de Core amb enllaços QSFP a velocitat de
40/100Gbps



Font d’alimentació redundant amb capacitat de intercanvi en calent.



Capacitat per actualitzar el firmware sense necessitat de reinici



Capacitat per operar com a SDN sense hardware addicional



Suport NVME over fabric



4 Nuclis per a CPU



Buffer intern mínim 40Mb



Capacitat de connexió per a gestió al equip per USB, RS-232 i BaseT

I hauran de complir amb els següents mínims pel que fa a les especificacions:
 Rutes LPM = 64000
 Host = 896000
 Adreces Mac = 256000
 Grups IGMP = 32000
 ACL = 8000
 VLAN’s = 3967
 Instàncies VRF = 16000
 Rutes ECMP = 64

6/29

 Nombre de PortChannel = 512
 Enllaços PortChannel = 32
 Sessions SPAN actives = 4
 Instàncies RPVST = 256
 Grups HSRP = 490
 Entrades NAT = 1023
 Instàncies MST = 64

5.5 BLOC SAN
El bloc de SAN estarà format per 2 capes. La capa SAN i la capa Fiber Channel
El nombre d’equips per a cada capa serà de 2 per garantir redundància i alta
disponibilitat
Els requeriments per a cada un dels equips son els següents:
Capa SAN
 Capacitat per a 48 connexions en format SFP/SFP+ amb velocitats 10/25 Gbps
 Capacitat per a 6 connexions en format QSFP+ amb velocitats de 40/100 Gbps
 Font d’alimentació redundant amb capacitat de intercanvi en calent.
 Capacitat per actualitzar el firmware sense necessitat de reinici
 Capacitat per operar com a SDN sense hardware addicional
 Suport NVME over fabric
 6 Nuclis per a CPU
 Buffer intern mínim 40Mb
 Capacitat de connexió per a gestió al equip per USB, RS-232 i 1000 BaseT
I hauran de complir amb els següents mínims pel que fa a les especificacions:
 Rutes LPM = 1792000
 Host = 1792000
 Adreces Mac = 512000
 Grups IGMP = 32000
 ACL = 5000
 VLAN’s = 3967
 Instàncies VRF = 16000
 Enllacos PortChannel = 512
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 Link PortChannel = 32
 Rutes ECMP = 64
 Sessions SPAN actives = 4
 Instàncies RPVST = 3967
 Grups HSRP = 490
 Entrades NAT = 1023
 Instàncies MST = 64
 Cues = 8

Capa Fiber Channel


Capacitat per a 16 connexions en format SFP+ amb velocitats 4/8/16/32 Gbps
(autosensing)



Capacitat per ampliar fins a 32 ports en el mateix equip



Font d’alimentació redundant amb capacitat de intercanvi en calent.



Capacitat mínima per a connectar 16 ports en PortChannel



Capacitat mínima ample de banda de 1024 Gbps



Capacitat per actualitzar el firmware sense necessitat de reinici



Suport NVME over fabric



Capacitat de connexió al equip per a gestió per USB, RS-232 i 1000BaseT

I hauran de complir amb els següents mínims pel que fa a les especificacions:
 FC-PH
 FC-PI
 FC-FS
 FC-LS
 FC-SW
 FC-GSFCP rev 12
 FCP-2, FCP-3, FCP-4
 FC-SB-2/3/4/5
 FC-BB-2/3/4/5/6
 FC-VI
 NVMe/FC
 FC-SP, Revision 1.8 (ANSI INCITS 426-2007)
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 FC-SP-2, Revision 2.71 (ANSI INCITS 496-2012)
 FAIS, Revision 1.03 (ANSI INCITS 432-2007)
 FAIS-2, Revision 2.23 (ANSI INCITS 449-2008)
 FC-IFR, Revision 1.06 (ANSI INCITS 475-2011)
 FC-FLA, Revision 2.7 (INCITS TR-20-1998)
 FC-PLDA, Revision 2.1 (INCITS TR-19-1998)
 FC-Tape, Revision 1.17 (INCITS TR-24-1999)
 FC-MI, Revision 1.92 (INCITS TR-30-2002)
 FC-MI-2, Revision 2.6 (INCITS TR-39-2005)
 FC-MI-3, Revision 1.03 (INCITS TR-48-2012)
 FC-DA, Revision 3.1 (INCITS TR-36-2004)
 FC-DA-2, Revision 1.06 (INCITS TR-49-2012)
 FC-MSQS, Revision 3.2 (INCITS TR-46-2011)
 Fibre Channel classes of service: Class 2, Class 3, and Class F
 Fibre Channel standard port types: E, F, and B
 Fibre Channel enhanced port types: SD, ST, and TE
 VSAN Fabric isolation.
 Protocol SSHv2.
 Secure FTP (SFTP).
 SNMPv3 amb AES.
 Port Channel amb MultiPath load balancing.
 Flow-based i Zone-based QoS.
 Funció “Call-Home”
 Fibre Channel traceroute
 Fibre Channel ping
 Fibre Channel debug
 Syslog

5.6 BLOC CORE

El bloc de Core es l’enllaç central de la resta de capes descrites.
El nombre d’equips per a cada capa serà de 2 per garantir redundància i alta
disponibilitat.
Els requeriments per aquest bloc per a cada un dels equips son els següents:
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Capacitat mínima per a 32 connexions en format QSFP+ amb velocitats 40/100 Gbps



Capacitat mínima per a 2 connexions en format SFP+ amb velocitats de 1/10 Gbps



Font d’alimentació redundant amb capacitat de intercanvi en calent.



Capacitat per actualitzar el firmware sense necessitat de reinici



Capacitat per operar com a SDN sense hardware addicional



Suport NVME over fabric



Suport encriptació hardware a nivell local (MACSEC IEEE 802.1AE)



Suport PIM Bi-Dir, PIM SSM i MSDP



Buffer intern mínim 40Mb



Capacitat de connexió al equip per USB, RS-232 ,1000 BaseT i SFP 1G

I hauran de complir amb els següents mínims pel que fa a les especificacions:
 Rutes IPv4 LPM = 7000
 Host IPv4 = 96000
 Adreces Mac = 8000
 Grups IGMP = 8000
 ACL = 16000
 VLAN’s = 3967
 Instàncies VRF = 1000
 Enllacos PortChannel = 64
 Link PortChannel = 32
 Rutes ECMP = 64
 Grups ECMP = 1024
 Sessions SPAN actives = 4
 Instàncies RPVST = 3967
 Grups HSRP = 490
 Entrades NAT estàtic = 1023
 Entrades NAT dinàmic = 1023
 Instàncies MST = 64
 Cues = 8
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6. LOT 2 - SEGURETAT DATACENTER i PERIMETRAL
6.1 SEGURETAT PERIMETRAL I DATACENTER
6.1.1 INTRODUCCIÓ
L'objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques és definir la compra dels productes –
maquinari, programari i llicències- i la contractació dels serveis –manteniment, instal·lació
i migració de la infraestructura de barrera de seguretat perimetral i Datacenter de les
empreses detallades en aquesta licitació amb l'objectiu de garantir el correcte
funcionament d'aquesta infraestructura mitjançant un servei continuat de gestió integral,
regit per un compromís de nivell de servei i aportant els mecanismes per a garantir
aquest compromís i l'alineament amb les necessitats.
El servei de manteniment del maquinari de la solució es prestarà en modalitat 24x7durant
tota la vigència del contracte.
El present plec fixa els requisits, les obligacions i les solucions tecnològiques que hauran
de complir les ofertes presentades
6.1.2 ARQUITECTURA ACTUAL
En aquest apartat es detalla la infraestructura actual objecte de licitació ubicat al
Datacenter del operador de Telecomunicacions Vodafone i al Datacenter de l’Hospital
Sant Joan de Reus.
Actualment disposem de 2 equips de seguretat perimetral a les dependències del
operador de telecomunicacions Vodafone, en alta disponibilitat, on la seva finalitat es el
filtratge a l’hora d’accedir a internet i la finalització de connexions remotes mitjançant
túnel IPSEC.
El model dels equips es Fortigate 200D del fabricant Fortinet. L’equipament, els serveis
de gestió i manteniment estan inclosos dins del contracte vigent de Telecomunicacions
amb l’operador Vodafone.
Per una altra banda, l’arquitectura actual de la primera barrera de seguretat de
Datacenter esta formada per 2 plaques FWSM integrades en dos xassís Cisco 6509E.
Les dues estan fora de servei per avaria i sense possibilitat de substitució al no estar en
manteniment.
6.1.3 REQUERIMENTS DE LA SOLUCIÓ
La infraestructura que realitzarà les tasques de Firewall perímetral i de primera barrera
de seguretat estarà ubicada al Datacenter de Hospital Sant Joan de Reus i haurà de
complir els següents requeriments, pel que fa referència a funcionalitats, hardware,
serveis i rendiment:
6.1.3.1 CARACTERÍSTIQUES
-

Solució en alta disponibilitat en actiu-actiu i actiu-passiu

-

Routing entre VLAN’s

-

Agregació enllaços de manera que es comportin com un de sol, tant a l’hora
d’identificar una zona com a l’hora d’aplicar una política

11/29

-

Protocols dinàmics de Routing RIP,OSPF,BGP i Routing estàtic.

-

Suport per NAT, PAT, inclòs NAT Transparent.

-

Polítiques de routing basades en ip o xarxa origen.

-

Filtratge entre VLAN’s a nivell aplicació.

-

Suport HTTP/2

-

Modalitats TAP, mirror i transparent per a les interfícies per inspecció del transit.

-

Suport per a standard 802.1Q, 801.AX, 802.3ad

-

QoS per aplicació, usuari, URL

-

Gestió de túnels VPN-SSL , VPN IPSec i x-auth VPN-SSL

-

Identificació usuaris per integració amb LDAP (Active Directory)

-

Autenticació usuaris basada el LDAP, Kerberos, SSO, TACACS, RADIUS, BBDD
local per accessos VPN.

-

Aplicació de polítiques basades en usuaris i grups de LDAP

-

Suport a OCSP i llistes de revocació de certificats

-

Suport a integració a mòduls HSM de tercers

-

Identificació aplicacions a nivell 7 de la pila TCP com a element identificador inicial.

-

Identificació aplicacions en túnels encriptats SSL entrada i sortida

-

Identificar aplicacions fora dels ports TCP standard.

-

Capacitat per a identificar trànsit desconegut, categoritzar per al seu anàlisi i crear
polítiques per a la seva gestió.

-

Capacitat per a crear firmes personalitzades per identificar aplicacions propietàries.

-

Agrupar aplicacions per categories

-

Creació de regles de qualitat de servei segon us de les aplicacions

-

Utilització de la identificació aplicacions com a criteri per a la selecció de perfils de
protecció de vulnerabilitats, de manera que s’apliquin només aquelles signatures
específiques segona aplicació en us.

-

Anàlisi predictiu DNS per bloqueig amenaces de C2,DGA o substracció de dades per
tunelització DNS.

-

Capacitat per a inspeccionar trànsit SSL

-

Capacitat per desxifrar trànsit SSL i SSH a qualsevol port.

-

Capacitat identificar aplicació real dins túnel SSL

-

Capacitat per a bloquejar sessions SSL que no puguin ser desxifrades

-

Capacitat anàlisi de trànsit de xarxa.

-

Protecció davant atacs per denegació de servei DoS

-

Capacitat per a detectar i bloquejar escanejos de xarxa

-

Proteccions SYN Flood, UDP Flood, ICMP Flood, ICMP Flood, inundacions

-

Protecció IDS i IPS davant vulnerabilitats, permetent aplicar polítiques al tràfic
generat tant des de Internet com des de la LAN.

-

Filtratge segons categories de risc
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-

Filtratge per URL, essent possible que les llistes siguin estàtiques o dinàmiques i que
puguin ser aplicades a les diferents regles.

-

Detecció d’equips compromesos a la xarxa local fent us de fitxers de signatures.

-

Identificació de fitxers, inclosos els comprimits

-

Identificació de fitxers per tipus MIME, essent possible l’aplicació a les regles
generades.

-

Identificació de fitxers per patrons , essent possible l’aplicació a les regles generades

-

DLP, capacitat de cerca de patrons, cadenes concretes, amb la finalitat d’evitar falsos
positius.

-

Identificació enviament de credencials cap a l’exterior.

-

Identificació de vulnerabilitats per identificador CVE

-

Bloqueig de amenaces – incloent malware, exploits i spyware – a qualsevol port
TCP/UDP, sense importar la tècnica d’evasió utilitzada.

-

Filtratge per polítiques antivirus amb capacitat de bloqueig, quarantena i enviament
del adjunt a serveis externs per anàlisi

-

Filtratge per polítiques antivirus sobre protocols de xarxa

-

Filtratge per polítiques antivirus sobre usuaris, segments de xarxa, aplicacions.

-

Capacitat per a detectar malware desconegut en base a Sandbox (local i cloud)

-

Sistema de SandBox estarà ubicat a la UE i cal acreditar el compliment de la
normativa europea en matèria de protecció de dades

-

Capacitat per a generar firmes automàtiques un cop analitzat el fitxer a la Sandbox i
distribuir-les als tallafocs

-

Capacitat per a pujar fitxers de forma manual a Sandbox i comprovar estat anàlisi.

-

Estaran inclosos els fitxers tipus EXE, DLL, PDF, APK, JAVA, entre altres.

-

Creació informes predefinits / personalitzats fent us dels fitxers de traça sense
utilitzar equipament extern. Informes automatitzats.

-

SNMP per a la recollida de fitxers de traça i enviaments a tercers syslog

-

Accés per a la gestió del dispositiu per WEB i CLI

-

Suport Jumbo Frames (MTU 9192)

-

Autentificació multifactor.

6.1.3.2 HARDWARE
-

Interface Ethernet 10/100/1000

-

Interface Gigabyte SFP 1GB

-

Interface 1/10 GB (SFP/SFP+)

-

Disc dur SSD

-

Interface consola RJ45

-

Arquitectura hardware dedicada per a gestió (Interface dedicat amb alta
disponibilitat), separada de la dedicada al servei.

-

Font alimentació redundada
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6.1.3.3 SERVEIS
-

Serveis de subscripció per a control d’amenaces dels serveis de Control Aplicacions,
IPS, Antivirus, Antispyware, Antimalware, Filtratge de URL’s, SandBox i FileBlocking
per el període en que s’estableix el contracte

-

Serveis de manteniment del hardware i software per el període en que s’estableix el
contracte

-

Serveis de suport per incidències de “Ciber-seguretat” per el període en que
s’estableix el contracte

-

Serveis d’auditoria de seguretat

6.1.3.4 RENDIMENT
-

Rendiment en càrrega amb funcionalitats habilitades per identificador aplicacions de
5Gbps

-

Rendiment en càrrega amb funcionalitats habilitades de IPDS/IPS major 2’5Gbps

-

Rendiment VPN – IPSEC major de 2,5Gbps

-

Capacitat per a crear més 50.000 sessions per segon

-

Nombre màxim de sessions total 1.000.000

7. LOT 3 – COMUNICACIONS UNIFICADES
7.1INTRODUCCIÓ
L’objecte d’aquest plec de prescripcions tècniques es definir quins elements de
l’arquitectura actual de comunicacions unificades de Hospital Sant Joan de Reus hauran
de ser actualitzats a l’última versió possible del fabricant actual, fent ús de les llicències
en propietat de l’Hospital Sant Joan de Reus.
També és objecte d’aquest plec la contractació del serveis de migració, manteniment i
suport de la nova plataforma, amb l'objectiu de garantir el correcte funcionament
d'aquesta infraestructura mitjançant un servei continuat de gestió integral, regit per un
compromís de nivell de servei i aportant els mecanismes per a garantir aquest
compromís i l'alineament amb les necessitats.
Pel que fa referència al parc de telèfons IP, serà necessari que el licitador inclogui oferta
dels models indicats a continuació. El volum de telèfons indicat ens ha de servir com a
referent per a la compra dels mateixos, i cal que muntant estigui inclòs en el preu de
licitació, però en cap cas implica obligatorietat de la compra total dels equips. Els models
seran els equivalents de model i marca actual i cal que estiguin en cicle de vida útil per
part del fabricant durant tot el període de la licitació :
-

100 telèfons equivalents a Cisco 7911

-

100 telèfons equivalents a Cisco 7942

-

10 telèfons equivalents a Cisco 7945
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-

10 telèfons equivalents a Cisco 7965 amb 2 mòduls de tecles extra

El servei de manteniment del maquinari de la solució es prestarà en modalitat 24x7durant
tota la vigència del contracte.
El present plec fixa els requisits, les obligacions i les solucions tecnològiques que hauran
de complir les ofertes presentades

7.2 ARQUITECTURA ACTUAL
En aquest apartat es detalla la infraestructura actual objecte de licitació ubicat a
l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
7.2.1 Hardware


MCS-7835-I3-K9-CMD1 - Servidor de comunicacions unificades - Publisher



MCS-7835-I3-K9-CMD1 - Servidor de comunicacions unificades - Subscriber



HP Proliant Server DL360G6 – Attendant Console



MCS-7825-I4-ECS1 - Unity Media Server - Servidor Unity



CISCO2921-K9-V03 - Router accés a la xarxa pública - 3 PRI

7.2.2 Llicències


957 Llicencies Enhaced



100 Llicències Unity



3 Llicencies Enhaced Plus



40 Llicencies Essentials



7 Llicències Attendant Console Advanced



100 Voice mail

7.2.3 Terminals


770 Cisco IP Phone 7911



1 Cisco IP Phone 7941



109 Cisco IP Phone 7942



9 Cisco IP Phone 7945



10 Cisco IP Phone 7962



60 Cisco IP Phone 7925
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1 ATA 186



39 ATA 187

7.3REQUERIMENTS DE LA SOLUCIÓ
La infraestructura que donarà serveis de telefonia IP a les dependències del Hospital
Sant Joan de Reus haurà de complir els següents requeriments, pel que fa referència a
característiques, serveis i rendiment:
7.3.1 Característiques
-

La infraestructura haurà de ser una actualització de l’actual CISCO Call Manager
8.0.3, actualitzant les llicències actualment disponibles i descrites en l’apartat
anterior.

-

Llicenciament basat en DLU’s

-

Arquitectura formada per 2 nodes en clúster (Publisher + Subscriber)

-

Solució virtualitzable i compatible amb una arquitectura Vmware ESXi 6.0, formada
per 6 servidors UCSB-EX-M4-1

-

La característica d’alta disponibilitat la proporcionarà la infraestructura de servidors
virtuals que posem a disposició.

-

Es posa a disposició la integració amb Active-Directori

7.3.2 Serveis
-

Serveis de manteniment de software i hardware per el període en que s’estableix el
contracte

-

Serveis de manteniment i actualització de la infraestructura virtual proporcionada per
el licitador per el període en que s’estableix el contracte.

7.3.3 Rendiment
-

La infraestructura proposada es dimensionarà per a permetre fes d’us del total de
llicències proporcionades i on els dispositius registrats a la mateixa siguin operatius a
l’hora d’establir comunicacions entre ells i amb dispositius compatibles registrats a la
xarxa pública.
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8. PROJECTE DE SERVEIS
Els licitadors hauran de presentar un projecte de serveis per a cada un dels LOTS
als que es presenten
A continuació es detallen cada un dels apartats del projecte.
8.1 SERVEI DE MIGRACIÓ
Els licitadors indicaran en la seva proposta tècnica el pla de migració proposat,
considerant:


L’adjudicatari serà l’encarregat del muntatge, posada en marxa i la configuració de
l’arquitectura exposada en aquest plec de prescripcions tècniques.



Haurà de garantir-se la mínima afectació dels serveis als usuaris en el procés de
migració. En cas de ser necessari la instal·lació d’elements temporals pel procés de
migració, els costos aniran a càrrec del nou proveïdor.



Per aquesta tasca serà necessari presentar un pla de migració detallat on quedarà
identificat molt clarament quines son les finestres de no disponibilitat del sistema.



Les migracions es realitzaran en l’horari fixat per HUSJR amb la finalitat de
minimitzar la indisponiblitat. Aquests horaris poden ser nits i cap de setmana en cas
que la criticitat del centre així ho requereixi.



Haurà d’indicar-se el pla de proves previst per la certificació dels serveis instal·lats.



No es considerarà el projecte per entregat fins que el rendiment no sigui l’esperat per
el departament de IT.

8.2 PLA IMPLANTACIÓ - OFICINA TÉCNICA DE IMPLANTACIO
Durant la implantació dels serveis, l’adjudicatari destinarà un equip de professionals
dedicats al projecte (Oficina Tècnica d’Implantació).
Aquest equip estarà liderat per un cap de projecte, amb experiència demostrada
suficient, que serà l’interlocutor tècnic únic durant la implantació.
L’Equip de Treball proposat pels licitadors per l’execució de la implantació dels serveis,
serà el que el licitador estimi necessari per la bona execució del projecte, estant format
com a mínim pels següents perfils clau:
•

Cap de Projecte.

•

Responsable de la implantació / prestació del servei.

En tot cas, serà responsabilitat de l’adjudicatari, l’adequació del nombre de recursos en
funció de la fase d’implantació i assumpció de l’abast segons planificació pactada, per tal
de garantir l’èxit en el termini màxim establert.
En el context d’allò assenyalat als criteris de valoració, si escau, es podrá valorar la
composició de l’equip de treball proposat per l’execució del projecte d’implantació que
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organitzativament s’ajusti millor als requeriments especificats en la present licitació, així
com el conjunt de certificacions professionals aportades pel mateix, en l’àmbit
corresponent als referits requeriments tècnics i funcionals.
A tal efecte, els licitadors hauran d’indicar en la seva proposta tècnica els recursos que
integrin l’equip de treball proposat per la implantació del projecte, incloent el número de
recursos i perfils proposats, la dedicació per perfils i per recursos, i els rols que exerciran
durant el transcurs de la implantació del servei.
Durant la fase de execució i posada en marxa, l’oficina tècnica d’implantació ha de fer-se
càrrec de:


Direcció d’implantació i posada en marxa dels serveis.



Planificació de la posada en marxa i validació del pla de migració, planificació global
d’activitats / responsabilitats, planificació temporal de trasllat i implantació, període
de proves i test, formació, etc.



Implantació i posada en marxa de tots els serveis



Desinstal·lació dels productes a substituir si fos el cas.



Identificar les accions a realitzar per la implantació de cadascun dels serveis:
requeriments i adequació d’infraestructures, etc.



Identificar els requeriments de HUSJR, relatius a dates òptimes.



Establir, conjuntament amb HUSJR, el calendari detallat de les actuacions.



Establir els protocols i formats de comunicació amb HUSJR pel seguiment del
projecte.



Direcció tècnica durant la implantació.



Identificació de riscos i propostes correctives, replantejos, etc.



Coordinació del pla de formació tècnica, tant a personal operatiu com tècnic.



Coordinació i acceptació del pla de proves i test.



Suport i coordinació d’activitats en la posada en marxa de cada centre.



Establir el procediment de seguiment i coordinació: reunions de coordinació i
seguiment, seguiment amb direcció del projecte, elaboració i distribució d’actes de
reunions,…



Reunions de seguiment de la implantació.



Suport tècnic i resolució de problemes durant la implantació.



Recepció provisional de la documentació.



Posada en marxa.



Elaboració dels procediments de posada en marxa



Supervisió dels processos de posada en marxa



Presentació de documents de seguiment d’implantació, informes de identificació de
riscos i propostes de millora, memòria tècnica detallada de la configuració, etc
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8.2.1 CALENDARI
La totalitat dels serveis hauran d’estar operatius com a màxim en els següents terminis,
respectant els compromisos vigents de HUSJR.
HUSJR es reserva el dret a modificar el calendari proposat pel adjudicatari dins
d’aquests terminis màxims:


4 mesos posteriors a la data de formalització del contracte per tots els serveis.

En cas de incompliment dels terminis màxims d’implantació establerts, HUSJR podrà
optar per:


Penalitzar al proveïdor adjudicatari amb una quantitat equivalent a la diferència entre
el preu actual de/dels serveis concrets (és a dir, el preu del que disposi en aquell
moment de/dels serveis concrets) i el preu de l’oferta del proveïdor adjudicatari, fins
la migració completa dels serveis.



Resoldre el contracte, reclamant danys i perjudicis.

Els licitadors hauran d’indicar en les seves propostes els mecanismes existents per
garantir l’aplicació de les condicions pactades de forma coordinada amb el pla
d’implantació.
8.2.2 FASES IMPLANTACIÓ
La implantació dels serveis es realitzarà d’acord amb les següents fases:


Revisió de la solució a implantar. Revisió per part de HUSJR dels serveis a
implantar per assegurar que aquests inclouen l’evolució pròpia dels serveis i que els
serveis implantats s’adapten a les modificacions i a possibles nous requeriments que
s’hagin realitzat o sorgit durant el present procés de contractació.



Elaboració del projecte executiu per part del adjudicatari. Una vegada
comunicada l’adjudicació del contracte, l’adjudicatari disposarà de dues setmanes
per elaborar el corresponent projecte executiu que inclourà tots els aspectes tècnics i
d’explotació amb el màxim detall, així com les particularitats i canvis o modificacions
en els serveis considerats que s’hagin produït des de l’elaboració del present plec
fins a la instal·lació dels mateixos.
o

Solució tècnica: Presentarà la solució final del disseny, arquitectura,
tecnologia, dimensionat, esquemes, pla d’implantació, pla de proves, pla de
formació, pla de emergència, pla de qualitat.



Aprovació del projecte. Una vegada rebut el projecte, HUSJR ho analitzarà i podrà
realitzar propostes de modificació que hauran de ser incloses per part del
adjudicatari en una setmana des de la seva comunicació, lliurant el projecte definitiu.
Els proveïdors no llençaran la petició de cap subministrament de serveis i/o
equipament fins que la fase d’elaboració de projecte executiu estigui aprovada per
part de HUSJR.



Execució i posta en marxa. Una vegada lliurat i validat per HUSJR el projecte
definitiu s’iniciaran els processos d’execució i posta en marxa.



Test i proves. L’adjudicatari realitzarà els tests necessaris d’acord amb el pla de
proves presentat. Aquestes es realitzaran d’acord amb la normativa vigent. HUSJR
podrà realitzar proves addicionals, amb el suport del personal i mitjans del
adjudicatari, sense cap cost. No es consideraran superades les proves sense
l’acceptació per part de HUSJR.
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Acceptació. Realitzades amb èxit les proves i lliurada tota la documentació, HUSJR
procedirà a l’acceptació.
o

A partir del moment de l’acceptació, el proveïdor podrà iniciar a facturar el
projecte.

o

Lliurament de documentació en paper i en format electrònic, inclourà les
versions finals del projecte executiu amb els resultats de les proves de test
realitzades. El adjudicatari acordarà un model de documentació i etiquetat
amb HUSJR. La instal·lació s’hauran d’etiquetar segons el model acordat.

8.3 SERVEIS DE SUPORT TÈCNIC


Els model de serveis de suport tècnic van destinats a complimentar les tasques que
es realitzen a l’àrea tècnica del Departament TIC. Les tasques encomanades al
servei de suport tècnic estaran dins del context del manteniment, gestió i
actualització de l’equipament software i hardware de seguretat.



Els protocols d’actuació i els llindars dels nivells d’alerta per a cada un dels elements
actius de la xarxa es pactaran entre el adjudicatari i el Departament TIC abans de
l’inici del servei. L’adjudicatari haurà de redactar un document amb la descripció dels
procediments i les tasques pactades a realitzar.



El desenvolupament de les activitats de serveis gestionats que es preveu en aquesta
contractació s’haurà de cenyir a l’ús de les millors pràctiques generalment
acceptades en el sector, i que en el cas de les entitats licitadores s’identifiquen amb
el marc metodològic ITIL en la seva versió 3.



Els serveis de suport tècnic operaran de manera coordinada amb el Departament
TIC.



Les intervencions per part de l’adjudicatari en qualsevol de les àrees seran liderades
i tutelades per membres del Departament TIC, tant si és en mode presencial com en
remot.



L’objectiu final es garantir la continuïtat de servei durant les 24 hores del dia, 7 dies a
la setmana.



L’adjudicatari serà l’encarregat de reportar la incidència al fabricant de software i
hardware en els casos on l’equipament estigui sota manteniment o garantia.
Realitzarà el seguiment de la incidència, verificarà el bon funcionament un cop
resolta i generarà informe de les tasques realitzades.



Un cop iniciat el servei l’adjudicatari haurà de generar informes periòdics amb el
detall del estat del servei, nombre d’incidències i actuacions realitzades, nivell
d’acompliment dels SLA’s, percentatge d’incidències obertes des de la plataforma de
monitorització. Aquests informes seran pactats abans d’iniciar el servei de
monitorització.



Les actualitzacions de software i hardware alliberades pels fabricants de
l’arquitectura proposada hauran de ser instal·lades per l’adjudicatari dins del marc del
contracte de serveis de suport.



La ubicació del servei de suport tècnic estarà ubicat dins del territori espanyol i
l’idioma utilitzat serà català o castellà.
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8.4 GESTIÓ DEL SERVEI SUPORT TÈCNIC


L’adjudicatari posarà a disposició de HUSJR (a través del Departament TIC) un
interlocutor únic per a tasques de gestió de servei (operació, supervisió i seguiment).



Es requerirà atenció personalitzada en el centre de gestió del proveïdor en horari 8x5



Fora de l’ horari 8x5 personalitzat l’adjudicatari haurà d’oferir el suport necessari per
garantir la prestació del servei.



Les peticions de suport tècnic només les podran sol·licitar el personal Departament
TIC.

8.5 SERVEI DE MONITORITZACIÓ


El servei de monitorització de l’arquitectura consistirà en la monitorització proactiva de
la disponibilitat i la operativitat de tots els elements adquirits en el projecte.



El servei de monitorització es realitzarà les 24 del dia i els 365 de l’any.



La monitorització es podrà fer tant des del centre de serveis gestionats de l’empresa
licitadora, o bé des del servei de monitorització que gestiona el Departament TIC de
HUSJR (plataforma Nagios). En el cas que sigui des de les dependències de
l’empresa licitadora, el Departament TIC haurà de tenir visibilitat de la plataforma de
gestió en mode lectura.



El licitador aportarà les eines necessàries hardware i software, i les línies de
comunicacions que li permetin dur a terme les tasques de monitorització i solució de
les incidències remotament.



El Departament TIC posarà a disposició del licitador la plataforma de virtualització
existent a l’Hospital Sant Joan de Reus (VMWARE vSphere) per a hostatjar els
servidors necessaris per oferir el servei de monitorització.



La comunicació de les incidències originades des del servei de monitorització i la
seva resolució es notificarà al CAU que gestiona el Departament TIC de HUSJR per
correu electrònic i en cas de no disponibilitat de la plataforma de correu per via
telefònica.



La infraestructura de la plataforma de monitorització haurà de complir requeriments
d’alta disponibilitat.



Els protocols d’actuació i els llindars dels nivells d’alerta per a cada un dels elements
actius del projecte es pactaran entre l’adjudicatari i el Departament TIC abans de
l’inici del servei. L’adjudicatari haurà de redactar un documents amb la descripció dels
procediments i les tasques pactades a realitzar.



L’adjudicatari haurà de presentar documentació del pla d’implantació del projecte de
monitorització. Es requerirà detall de les fases i durada del projecte. En el cas que
puguin generar indisponiblitat del servei caldrà detallar les finestres de tall per tal de
minimitzar l’impacte en el servei i concretar els horaris de les actuacions.



Un cop iniciat el servei l’adjudicatari haurà de generar informes periòdics amb el detall
de l’estat del servei, incidències i actuacions realitzades. Aquests informes seran
pactats abans d’iniciar el servei de monitorització.
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8.6 FORMACIÓ
Serà responsabilitat de l’adjudicatari formar al personal de l’HUSJR en les noves
tecnologies i plataformes tecnològiques que siguin implantades, en cas que apliqui, per
garantir un coneixement bàsic sobre les seves característiques i funcionament així com
en aquells processos operatius i de gestió que requereixin la participació del personal de
l’HUSJR. Addicionalment s’haurà de proveir informació de les eines de gestió i control
implantades a les que HUSJR pugui accedir per realitzar tasques de monitorització i
gestió.
Els licitadors indicaran en les seves propostes el pla de formació a impartir inclòs en la
seva proposta detallant: cursos, participants, metodologia, calendari, continguts, etc.
El pla de formació haurà de ser aprovat per HUSJR, que serà l’encarregat d’establir les
directrius pel disseny del pla de formació definitiu del personal de HUSJR així com
coordinar el mateix. La formació es realitzarà abans de la posada en marxa dels serveis
en horaris, grups i format convingut amb HUSJR.
8.7 MANTENIMENTS


Requereix tenir actiu contracte de manteniment amb el fabricant en tot l’equipament
subministrat per l’adjudicatari durant la vigència del contracte.



L’adjudicatari haurà d’entregar la documentació on s’acredita que l’equipament està al
corrent de pagament de manteniment.

8.8 NIVELLS DE CERTIFICACIÓ
Sense perjudici d’haver de disposar de la solvència econòmica, financera i tècnica i
professional, els licitadors han de disposar del següent (són condicions personals que
han de concórrer en el propi licitador, no essent possible integrar-la amb el recurs d’altres
entitats ni subcontracta-la):
 Certificat de partner proporcionat pel fabricant en les condiciones especificades en
aquest plec de condicions tècniques.
 Certificat expedit pel fabricant que acrediti que el licitador és distribuïdor homologat
en les condicions especificades en aquest plec de condicions tècniques.
Aquests requisits son condicions per a l’execució del contracte, i tindran caràcter
essencial.
La falta d’acreditació serà causa d’exclusió (els licitadors hauran de portar certificacions
acreditatives, o bé acreditar que estan en procés d’acreditació havent-la sol·licitat en el
moment en què presentin oferta en aquest procediment de licitació).
El licitador haurà d’estar en possessió del nivell més alt de certificació amb el producte
proposat i haurà d’aportar les acreditacions corresponents.
La falta d’acreditació d’aquesta condició serà causa d’exclusió (els licitadors hauran de
portar certificacions acreditatives d’aquesta condició, o bé acreditar que estan en procés
d’acreditació havent-la sol·licitat en el moment en què presentin oferta en aquest
procediment de licitació).
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8.9 NIVELLS DE SERVEI
La qualitat del servei prestat pel adjudicatari es controlarà mitjançant els indicadors de
nivell de servei.
En les seves propostes els licitadors han d'incloure:


Metodologia per garantir el compliment dels compromisos (especificar matriu
d'escalat).



Procediments de càlcul dels ANSs per part dels licitadors.



Procediments de contrastació de dades dels ANS amb els actuals.



Termini màxim d'entrega dels indicadors ANS.



Procediments i calendari per fer efectives les penalitzacions.



Procediments per afegir nous ANS.

Els nivell de servei exigits es referenciaran segons aquesta classificació:


Crític P1: Impacte per a tots els usuaris. Incomunicació entre les diferents
xarxes del centre. Afectació en els pacients.



Greu P2: Impacte per alguns usuaris. Indisponiblitat o degradació d’alguna
xarxa virtual, servei. Afectació en els pacients.



Lleu P3: Impacte en algun usuari puntual. No assistencial, sense afectació
per al pacient.

Temps de resolució de les incidències.
Tipus

Temps

Crític P1

1 Hores

Greu P2

4 Hores

Lleu P3

24 Hores

Temps de resolució per a peticions
Tipus

Temps

Prioritària

8 Hores

No prioritària

72 Hores
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El licitador haurà d’aportar una taula de penalitzacions en el cas d’incompliment per a
cada un dels SLA’s . 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
d’aquest apartat serà causa d’exclusió

8.10 LLICENCIAMENT
-

L’oferta haurà d’estar dimensionada per a cobrir les llicències en tota la durada del
contracte.

8.11 REGULACIÓ DE PROCÉS DE RELLEU PER CANVI D’ADJUDICATARI.
DEVOLUCIÓ DE SERVEI.
Per tal de no afavorir la posició dominant dels proveïdors que donen actualment els
serveis objecte del contracte o per evitar que puguin realitzar un mal ús de la seva
posició, tant en aquest procés de licitació com el que tindrà en la futura renovació en
concursos posteriors, els proveïdors actualment implantats i els que en resultin elegits,
pel fet de presentar-se al present concurs, accepten i estaran obligats a:
Facilitar tota la informació tant tècnica com administrativa necessària per a la realització
del traspàs en un termini màxim de 4 setmanes des de la seva sol·licitud.
No dificultar el procés de canvi, ni degradar els ANS pactats.
En cas d'incompliment d’aquestes obligacions, HUSJR podrà aplicar les següents
penalitzacions, sense perjudici d'altres sancions derivades de les pèrdues de servei o
econòmiques que es puguin derivar:
10% de la facturació mensual corresponent a la totalitat dels serveis contractats per
HUSJR del lot adjudicat per cada setmana de retard en facilitar la informació a
"l'adjudicatari entrant".
El doble de les penalitzacions establertes en el present plec, per aquells ANS i serveis
que siguin d'aplicació.
HUSJR podrà sol·licitar al proveïdor adjudicatari de la present licitació, amb antelació a la
data de terminació del contracte, la continuïtat de la prestació dels serveis per un període
pactat de fins a 6 mesos amb l’objectiu d’assegurar el traspàs global dels serveis.

9. REQUERIMENTS GENERALS
Addicionalment als requeriments de cada servei, hi ha un conjunt de requeriments,
vinculats no tant a les tecnologies sinó als serveis associats, que són comuns a tots els
serveis, i que l'adjudicatari haurà de satisfer segons la següent relació de requeriments.
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9.1 ACTITUD PROACTIVA
En tots els àmbits dels serveis a contractar es demana una permanent actitud proactiva
per part de l’adjudicatari, és a dir, es desitja que l’adjudicatari dels serveis sigui un
veritable soci tecnològic de HUSJR. Això implica entre altres:


Informar a HUSJR de nous serveis que puguin ser d’interès o adients.



Accions proactives tant de manteniment preventiu com de manteniment correctiu.





Totes les accions proactives hauran de ser notificades a HUSJR.
Informar a HUSJR amb l’antelació suficient de la necessitat d’adequació de les
infraestructures que puguin estar obsoletes i que donin suport als serveis, permetent
i facilitant així la presa de decisions, sense que la informació rebuda suposi un
compromís de cap tipus per part de HUSJR.

Com a mínim amb una periodicitat anual, es realitzarà una reunió entre els responsables
de HUSJR i el adjudicatari, on l’adjudicatari presentarà un informe de nous serveis o
millores en els disponibles aparegudes en el període, així com un informe de les millores
o avantatges que aquestes representarien per a HUSJR. Aquests informes no suposaran
un compromís de cap tipus per part de HUSJR. Aquesta reunió no substituirà les
reunions periòdiques de seguiment dels serveis contractats establertes en els
requeriments tècnics.

9.2 PLA D’EVOLUCIÓ TECNOLÒGICA I NO OBSOLESCÈNCIA
Els licitadors han d'incloure un pla d'evolució dels serveis proposats i els mecanismes
disponibles per prevenir l'obsolescència dels serveis durant el període de vigència del
contracte. El pla d'evolució haurà d'incloure, com a mínim, una descripció detallada de:


Descripció de la possible evolució prevista per als serveis proposats.



Descripció dels serveis de valor afegit possibles previstos.



Calendari de disponibilitat de les evolucions i serveis de valor afegit considerats.



Breu descripció de l'impacte econòmic que suposaria la possible evolució
considerada i els possibles serveis de valor afegit.



Mecanimes i procediments per informar a HUSJR de possibles evolucions o nous
serveis de valor afegit.

9.3 OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI EN SEGURETAT
El proveïdor adjudicatari haurà de garantir la seguretat, disponibilitat, confidencialitat i
integritat dels serveis gestionats a HUSJR mitjançant el compliment de les següents
normes bàsiques:


Complir amb els estàndards i polítiques de seguretat de HUSJR.



Garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació emmagatzemada.



Informar a HUSJR sobre la seva política de seguretat així com de la implementació i
seguiment per part de la seva organització.
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Informar per escrit a HUSJR tan aviat com es detectin riscos reals o potencials de
seguretat en la seva xarxa o en l'equipament del client.



Garantir que tota la informació transmesa per HUSJR no és emmagatzemada,
duplicada o interceptada, extrem a extrem en la seva xarxa.



Accés a qualsevol equipament de xarxa i/o sistemes d'informació mitjançant un
control d'accés lògic, garantint la restricció als usuaris autoritzats.



Garantir l’estricta aplicació de les normes de seguretat per part del seu personal.



Definir normes de seguretat que siguin respectades en tots els centres operatius,
garantint la seva aplicació mitjançant controls periòdics i auditories realitzades per
organitzacions externes.



Executar totes les operacions de servei seguint procediments escrits que contemplin
les normes de seguretat.

Degut a la importància dels serveis objecte del contracte, els adjudicataris hauran de
garantir la confidencialitat de la informació i de les configuracions dels sistemes de
HUSJR als que donin servei així com el compliment de la legislació vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal.

9.4 RELACIÓ HUSJR – ADJUDICATARI
La relació entre HUSJR i l’adjudicatari complirà els següents requeriments:


Els adjudicataris que subministrin serveis a HUSJR hauran de disposar d’una única
interfície tipus “finestra única” a través de la qual es realitzaran totes les gestions.


Aquesta atenció serà personalitzada, permanent i àgil.



Des d’aquest únic punt d’entrada es canalitzaran totes les sol·licituds,
reclamacions i altres comunicacions realitzades per HUSJR.




Els recursos encarregats de l'atenció comercial hauran de tenir els coneixements
tècnics i aptituds personals adequades a l'envergadura d'un client com HUSJR.






L’atenció, tant tècnica com comercial, serà personalitzada.

HUSJR podrà sol·licitar, de forma justificada, el canvi de comercial que es
realitzarà en un termini màxim de 15 dies.

Tant a nivell comercial com a nivell tècnic, l’adjudicatari disposarà d’una plataforma
de gestió, accessible remotament des de HUSJR, mitjançant la qual el personal
encarregat de la gestió dels serveis pugui realitzar, com a mínim les següents
funcions:


Gestió automatitzada de les sol·licituds, canvis,...



Monitorització de l'estat de les peticions i del seu compliment.



Monitorització de les incidències.



Obtenció del detall de la facturació en format electrònic.

Addicionalment a aquesta plataforma, HUSJR podrà realitzar totes les gestions via
trucada telefònica, fax, correu electrònic, etc., únicament per part del personal
prèviament autoritzat per HUSJR.
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L'adjudicatari ha de garantir la continuïtat de l'atenció comercial i tècnica personalitzada,
durant els períodes de vacances, amb el mateix nivell de servei.
La resolució d'incidències haurà de contemplar procediments de relació excepcionals, a
banda del canal estàndard, per atendre problemes urgents o d'emergència.
Els licitadores indicaran en les seves propostes els protocols d’atenció personalitzada
dels que disposarà HUSJR. Els licitadors presentaran el seu organigrama d’atenció a
HUSJR, indicant les funcions de cadascuna de les persones i la forma de contacte.


Els licitadors presentaran en les seves propostes tècniques l’equip previst de treball
durant la fase d’implantació i després durant l’explotació i gestió dels serveis,
indicant: responsabilitats, perfils, titulacions, ubicacions, dedicacions, etc.



Els licitadors indicaran en les seves propostes els protocols d’atenció personalitzada
dels que disposarà HUSJR i les formes de contacte amb tots els nivells
d’interlocució.

9.4.1 GESTIÓ DE L’INVENTARI I DOCUMENTACIÓ DEL SISTEMA
Tots els sistemes estaran inventariats i degudament documentats. Aquest inventari i
documentació estarà permanentment actualitzat i a disposició de HUSJR en format
electrònic.

9.4.2 ELABORACIÓ D’INFORMES
L’operador oferirà, mensualment, i addicionalment sota demanda de HUSJR, els
següents informes, orientats a millorar la gestió dels serveis:


Informes d’operació: Incidències, peticions, riscos, plans de contingència i canvis de
configuració del servei, etc.



Informes de compliment dels ANSs pactats i els corresponents càlculs dels imports
de penalització aplicab



Informes a mida sol·licitats per HUSJR. Durant el procés d'instal·lació i/o explotació
és possible que HUSJR sol·liciti algun informe puntual (p.e. sobre incidències
repetitives, o els motius d'implementar uns protocols i no uns altres ...). El proveïdor
haurà d'entregar aquesta informació en el període de temps acordat per ambdues
parts.



Addicionalment i sota demanda per part dels tècnics de HUSJR es poden demanar
nous informes orientats a realitzar un control, seguiment i millora de la gestió dels
serveis.

El format i els continguts dels informes han de ser aprovats per HUSJR. En cas de ser
necessari, l'operador/proveïdor haurà de generar informes personalitzats.
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9.4.3 MANTENIMENT DE LA PLANTA INSTAL·LADA I ELS SERVEIS
CONTRACTATS
El manteniment preventiu i correctiu de la arquitectura instal·lada i del conjunt de serveis
serà responsabilitat de l’adjudicatari.
Totes les despeses de material, mà d’obra, desplaçaments i altres, estaran incloses en
els costos fixos de lloguer i manteniment.
La gestió del servei es realitzarà de forma proactiva. Els sistemes seran monitoritzats
remotament i s’adoptaran les mesures necessàries per a la resolució de qualsevol
anomalia tant bon punt hagi estat detectada (sempre després d’informar i acordar
finestra de intervenció amb HUSJR).
Addicionalment a les actuacions pròpies del manteniment correctiu s’inclouran totes
aquelles tasques de manteniment preventiu necessàries per evitar qualsevol incidència
que afecti a la correcta prestació del servei (sempre després d’informar i acordar finestra
de intervenció amb HUSJR).
A través de la plataforma de gestió, els tècnics de HUSJR podran fer un seguiment de
les incidències obertes i del seu estat de resolució.
9.4.4 QUALITAT I DISPONIBILITAT DELS SERVEIS
Els ANS pactats amb HUSJR són d’obligat compliment. En cas d’incompliment
s’aplicaran de manera automàtica les penalitzacions pactades, sense perjudici d'altres
sancions derivades per pèrdues importants del servei o econòmiques. El proveïdor haurà
de generar, mensualment, la informació especificada en els Annexos corresponents
sobre compliment de ANS.

9.4.5 PENALITZACIONS
HUSJR i l'adjudicatari acordaran el procediment detallat i forma d'abonament de les
penalitzacions pactades per l'incompliment dels nivells de servei a l'inici de la prestació
dels serveis.
HUSJR es reserva el dret a modificar i incorporar nous ANS, així com a definir nous per
nous serveis, en base a:


L'aplicació de penalitzacions similars a serveis comparables.



L'aplicació de penalitzacions per a nous serveis segons els paràmetres pactats per
serveis comparables i els ANS obtinguts.



L'adjudicatari està obligat a l'abonament de les penalitzacions.
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Les diferents penalitzacions a aplicar sobre un servei tenen caràcter acumulatiu, i
totes les penalitzacions a aplicar dintre del període i del contracte són també
acumulatives. El licitador haurà d’especificar en la seva proposta el límit màxim
global de penalització com un % de la facturació anual global que està disposat a
assumir, essent el mínim establert per HUSJR del 10% de la facturació anual
global sense IVA.



Mensualment, en base a la informació enviada pel proveïdor es calcularan les
penalitzacions de la següent manera:



Cada ANS disposarà d'un valor mínim o valor màxim, segons paràmetre de
compliment.



Una vegada superat el valor mínim o valor màxim, segons paràmetre, s'aplicarà una
penalització lineal segons la definició establerta.

HUSJR podrà realitzar auditories periòdiques dels paràmetres oferts amb personal propi
o recursos externs, amb aquest motiu el proveïdor estarà obligat a facilitar la informació
requerida i la realització dels treballs associats per realitzar aquestes comprovacions i
col·laborar amb els mitjans necessaris.


En cas que el resultat de la auditoria presenti diferències superiors a un 10% en
contra del proveïdor dels serveis, HUSJR podrà aplicar la penalització que
correspongui al paràmetre en qüestió.



En cas de no aportació de la informació requerida per HUSJR dintre dels terminis
pactats, HUSJR podrà aplicar una penalització corresponent al 10% sobre la
facturació global mensual.

El que signo als efectes oportuns.
Reus, 18 de maig de 2021

Juli Ferrer Espax
Cap de Tecnologies de la Informació i Comunicació
Departament TIC
GINSA, AIE
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