Expedient: 20200757
Entitat: Hospital Sant Joan de Reus, SA
Procediment: Emergència
Objecte: Compra equipament

INFORME DE NECESSITATS
Antecedents
L’estratègia actual i futura del model sanitari situa les persones com a element
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central de la salut, amb els principis de llibertat i autonomia, d’igualtat i
dignitat, d’accés a la informació i de compromís cívic com a eixos vertebradors.
En el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2, l’Hospital
Universitari Sant Joan de Reus actualitza de forma constant un conjunt de
mesures preventives per la seguretat de tothom en referència a la circulació de
pacients i usuaris en la situació actual sempre amb l’objectiu de centrar
l’atenció en el pacient.
D’aquestes mesures preventives destaquem l’aïllament dels pacients i les
restriccions d’acompanyants en qualsevol àmbit dins l’atenció especialitzada,
fent que l’estratègia del nostre model sanitari es trobi vulnerada. L’Hospital
Universitari Sant Joan de Reus no dona servei WiFi ni a pacients ni a usuaris fet
que en el marc actual de pandèmia no tinguin accés a la informació i es vegin
privats dels principis de llibertat i autonomia.
A més, en el marc actual de pandèmia, disposar d’infraestructura WiFi permetria:


Facilitar la realització de proves diagnòstiques i seguiment a la mateixa
habitació amb dispositius connectats, evitant

el desplaçament de

pacients cap altres ubicacions de l’hospital.
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Donar servei a pacients ingressats en un moment on s’han adoptar
mesures restrictives de visites.

Es per això que es necessita dotar l’Hospital de forma urgent d’equipament per
poder donar aquest servei, que serà l’imprescindible per poder garantir el
funcionament en tots els àmbits d’atenció assistencial especialitzada i logística.
Aquest equipament ha d’estar disponible el més aviat possible ja que d’ell depèn
el compliment de l’estratègia del nostre model sanitari, que es troba en risc degut
a la situació global actual.
Aquesta urgència fa que no puguem seguir la contractació habitual, segons la llei
de contractacions del sector públic; per tot això proposem poder tramitar
l’expedient per tràmit d’emergència.
L’equipament estimat fins aquest moment a adquirir és el següent:


210 punts d’accés Meraki MR36 Cloud Managed.



Llicenciament associat per 1 any dels 210 Acces Point.



1 serveis professionals d’instal·lació i posada en funcionament.

Calendari previst
La urgència per disposar de l’anterior ha portat a encarregar al Departament
d’Informàtica de GINSA a fer una prospecció del mercat per cercar aquells
proveïdors que siguin capaços d’oferir l’equipament que doni compliment als
requeriments necessaris, amb la major celeritat possible.
Costos totals
L’actuació global inclou els següents encàrrecs de compra:

Import IVA inclòs
Adquisició infraestructura WiFi i llicenciament associat per 1 any. Instal·lació
i posta en funcionament
Total

110.243,95€
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Conclusions
Per tot l’esmentat, i per assolir el compliment de les necessitats plantejades es
sol·licita demanar ofertes per la via de l’emergència, considerant que el context
exposat justifica, al criteri del sotasignat, recórrer a aquest tipus de procediment,
explicat per l’Àrea de licitacions i contractació de GINSA, AIE.

Marc Gonzalez Boronat
Direcció d’Organització i Sistemes
GINSA AIE
Reus, 28 de desembre de 2020
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