INFORME TÈCNIC EMÈS EN RELACIÓ A LA 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 PER AL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULI.
EXPEDIENT 22SER0823

Aquest informe s'emet en relació a les ofertes presentades per les empreses licitadores en
relació a la contractació del SERVEIS DE CONNECTIVITAT A XARXA DE DOS CENTRES
REMOTS: CAE SANT FELIX I CAE CERDANYOLA AMB UN ENLLAÇ PRINCIPAL I ENLLAÇ DE
BACKUP PER AL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULI, en relació a l’expedient
22SER0823.
Valorada les documentacions trameses per la Mesa de Contractació, d'acord amb les
exigències i criteris establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de
Prescripcions Tècniques de l'esmentat procediment, aquests servei arriba a les següents
conclusions:
Empreses presentades, en endavant anomenades com s’indica entre parèntesis:
 Asintel SL (Asintel)
Quadre de puntuació de les propostes presentades:
CRITERIS DE VALORACIÓ
Gestió del servei
Model de Relació: Es valorarà la concreció en la definició de l'estructura
organitzativa dedicada a la prestació dels serveis. Es valorarà el detall en la
descripció del model de relació i la concreció en la definició de les
atribucions dels diferents òrgans de gestió del servei/contracte.

PUNTS

Processos de Gestió i Provisió dels Serveis: Es valorarà la concreció en la
descripció dels processos operatius i de gestió, i especialment la seva
particularització per als diferents serveis del contracte, considerant com a
requeriments mínims els processos de Gestió d’Incidències, Gestió de
Peticions i Gestió de la facturació.
Solució Tècnica Servei Interconnexió Seus
Pla d’implantació: Es valorarà el grau de detall aportat per a la implantació
de la solució d’interconnexió de seus i, sobretot, es valoraran aquelles
planificacions que aprofundeixin en les particularitats de cada seu del
CCSPT. Es valorarà amb menys puntuació aquells plans d'implantacions
que es basin en generalitats. Es valorarà el grau en què la fase de transició
garanteixi la continuïtat dels serveis sense cap tipus d'interrupció ni
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pèrdua de disponibilitat dels serveis.
Solució proposada: Es valoraran les característiques dels enllaços
principals i de backup proposats i, especialment, el seu grau
d'integració/transparència amb l'arquitectura actual.
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Service Manager
S’avaluarà el perfil presentat, considerant l’experiència professional en
serveis similars i en l’àmbit hospitalari català, la titulació, formació i
certificacions de gestió i tècniques, i la modalitat de relació contractual
amb el licitador.
Servei de Suport In-Situ
S’avaluarà el perfil presentat, considerant l’experiència professional en
serveis similars i en l’àmbit hospitalari català, la titulació, formació i
certificacions de gestió i tècniques, i la modalitat de relació contractual
amb el licitador.
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Valoració dels diferents apartats de les ofertes presentades. Perfil proposat amb ampli
coneixement i experiència de l’entorn del CSPT i metodologies de gestió de projectes.

Punts
màx.
Punts
apartat

Gestió del servei
Model de Relació:
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No es proporciona una descripció detallada del model de
relació, tan sols una descripció dels mètodes per fer
seguiment de les possibles incidències al servei.
Processos de Gestió i Provisió dels Serveis:
Proposem donar Servei Tècnic en la següent modalitat:
- Nivell 1: suport telefònic (936990062 i mòbils), correu
electrònic tecnic@asintel.net, i a camp a través dels nostres
tècnics en l’horari laboral
d’ASINTEL.
- Nivell 2: suport telefònic (902504709) 24x7, correu electrònic
sat@asintel.net 24x7, i a camp a través dels nostres tècnics de
guàrdia 24x7.
- Nivell 3: suport telefònic i correu electrònic amb el fabricant
dels equips.
Els serveis de manteniment, millores suport i instal·lacions
valorats, també inclouen:
- Disponibilitat 24x7 que inclou:

o Atenció d’incidències.
o Hores de tècnic qualificat amb recanvis, eines i instrumental.
o Desplaçaments.
o Dietes.
o Petit material.
o Gestió per a la reparació i/o la reposició d’equips.
Solució Tècnica Servei Interconnexió Seus
Pla d’implantació:
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Actualment Asintel ja està realitzant aquest servei. En cas de
ser adjudicataris i de forma general a les necessitats
sol·licitades a la seva contractació, el pla d’implementació no
aplica.
En el cas de ser adjudicataris, la seva proposta presentada
implica unes millores al servei actual, bàsicament de més
capacitat / ampla de banda. Aquestes millores s’aplicaran en un
termini màxim de 1 mes, i no implicarà cap tall de servei.

Solució proposada:
La solució que es proposa és una solució híbrida en tecnologies,
basada en enllaços punt a punt sobre fibra i radiofreqüència (5 i
60GHz). Ambdues tecnologies ens aporten estabilitat, seguretat
i una alta capacitat en el transport de la informació.
L’estabilitat dels enllaços principals es garanteix en un 99,99%
per part dels fabricants dels equips, així com la latència, que és
de menys de 3ms en ambdós casos.
Al treballar amb tecnologies punt a punt, garantim que no hi
hagi intrusions externes que puguin capturar el tràfic
directament sobre el canal físic sense que es detecti. Sobre
aquest canal hi afegirem més capes de seguretat que ens
garantiran complir amb els estàndards de seguretat aplicada en
entorns hospitalaris.
El sistema de backup és independent per a cada seu i es
commuta automàticament en cas de detecció de caiguda de
l’enllaç principal, essent transparent als usuaris. Si en una de les
seus tenim un problema amb la sortida principal, el sistema
local canviarà a xarxa de backup de forma automàtica,
coordinant-se en tot moment amb el sistema central a Parc

Taulí, que mantindrà la sortida principal de l’altra seu sense
alteracions
Service Manager
Perfil proposat amb ampli coneixement tècnic i experiència de
l’entorn del CSPT i metodologies de gestió de projectes
Servei de Suport In-Situ
ASINTEL disposa dels següents recursos tècnics i materials per
aquest projecte:
- Tècnics com a mínim amb 3 anys d’experiència en ASINTEL i
en sistemes ràdio analògica i digital. Formació reglada de grau II
en endavant. Disposem d’Enginyers tècnics i superiors.
- Experiència, formació i acreditació per part dels diferents
fabricants: UBNT, MikroTik, Motorola, Kenwood, Sepura,
radioenllaços en general, WiFi, software de gestió de les
comunicacions, etc. Implica formar-se constantment, i renovar i
actualitzar aquestes acreditacions.
- Formació i experiència en sistemes de CTTV, control accés,
supervisió, telecontrol i SCADA.
- Formació i experiència en sistemes elèctrics: Quadres
elèctrics, Grups Electrògens, Carregadors de Bateries, Bateries,
sistemes solars, etc.
- Formació bàsica en PRL, i específica pels treballs amb risc
elèctric, alçada, espais confinats
i radiacions ionitzants. Tots els tècnics son Recurs Preventius.
- Carnet Professional de la Construcció (TPC)
- Carnet d’instal·lador de Telecomunicacions.
- Carnet d’Operador de plataformes elevadores.
- Disposen dels seus EPI's i vestuari adequat per a treballs amb
risc.
- Disposen de forma individual d’un kit d’eines i vehicle per a
desplaçaments.
- ASINTEL disposa d'equips propis de mesura i analitzadors per
a realitzar les tasques
assignades
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Resum de la puntuació obtinguda:

Criteri
Model de Relació
Processos de Gestió i Provisió dels Serveis
Pla d’implantació
Solució proposada
Service Manager
Servei de Suport In-Situ
TOTAL

Punts
màx.
criteri
4
4
4
5
4
4

Punts
Proposta
Asintel
1
4
4
5
3
4

25

21

Atès que al procediment de contractació esmentat s’ha presentat una sola empresa,
Asintel SL, i que un cop revisada la documentació, es considera que l’oferta presentada
per l’empresa reuneix els requisits tècnics sol·licitats en el plec tècnic del procediment.

A Sabadell, 22/02 /2022

Luis Bernáldez Balado
Cap Tècnic de serveis TIC
Direcció d’Organització Digital
Consorci Corporació Sanitaria Parc Tauli

