CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT PER A LA IMPLANTACIÓ
D’UN SOFTWARE DEPARTAMENTAL PER A L’ÀREA DEL PACIENT
CRÍTIC EN EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
EXPEDIENT 20SER0306

1. Òrgan de contractació
Direcció General del CCSPT (per delegació de competències del Consell de Govern de data 16 de
novembre de 2016 publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7253 de data 23
de novembre de 2016)

2. Objecte de la consulta
L’objecte d’aquesta consulta és definir tècnica i econòmicament la possibilitat de contractació d’un
software departamental per l’Àrea del Malalt Crític del Parc Taulí i del conjunt de serveis
d’implantació d’aquest software al CCSPT.
L'objectiu primari del nostre projecte és millorar l’atenció dels nostres pacients tot garantint‐ne una
continuïtat assistencial en tots els seus nivells (prehospitalària, UCI i fora de la UCI) que permeti
disminuir l'estada dels pacients a la UCI. En un entorn de creixen demanda, en especial en el marc
de l’actual pandèmia de COVID‐19, el que es vol amb aquest nou model d'atenció és atendre a més
pacients contenint les despeses i incorporant les tecnologies de la informació i comunicació més
avançades per millorar l’efectivitat, l’eficiència, l’eficàcia i la seguretat de l’atenció als malalts crítics.

3. Finalitat de la consulta preliminar al mercat
Atesa la complexitat tècnica de l’objecte de la licitació i la necessitat d’acabar de delimitar el seu
disseny, així com d’informar els operadors econòmics actius en el mercat de la necessitat suscitada
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des de CCSPT, es procedeix a realitzar una consulta preliminar al mercat (CPM), de conformitat amb
l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
La finalitat d’aquesta consulta és analitzar la situació del mercat per obtenir un coneixement més
proper i actualitzat del mateix que ens permeti definir les característiques, principalment de caire
tècnic, del procediment de licitació posterior per a l’adquisició de la solució més adient.

4. REQUISITS DELS PARTICIPANTS
Els participants han de tenir com a mínim un base instal∙lada en el mercat de la solució
departamental d’UCI en un entorn hospitalari i ha d’estar desenvolupat en entorn web accessible
des de qualsevol navegador.

5. METODOLOGIA DE LA PARTICIPACIÓ
La consulta es desenvoluparà mitjançant la convocatòria de presentacions individualitzades
acordades amb els operadors interessats.
Les presentacions tindran una durada aproximada d’1 hora i 30 minuts. Seran enregistrades en
suport audiovisual i constaran dels següents apartats:
‐
‐
‐

Presentació per part de l’operador del producte en un entorn de test.
Torn de preguntes i aclariments funcionals.
Torn de preguntes i aclariments tècnics.

6. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ
S’admetran sol∙licituds de participació en la CPM fins al 23 de novembre de 2020 . La sol∙licitud de
participació s’ha de fer arribar a les adreces electròniques següents: direccioosi@tauli.cat i
contractaciopublica@tauli.cat
En el correu electrònic s’haurà d’indicar la persona de contacte, telèfon i adreça electrònica.
En primer lloc es requereix que la solució proposada ha de ser un producte actualment desenvolupat
en entorn web accessible des de qualsevol navegador amb implantacions efectives al mercat.
S’admet la necessitat de realització d’adaptacions específiques per la seva adequació als
requeriments, però sempre sobre una base de programari com a producte acabat.
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7. CONDICIONS DEL DESENVOLUPAMENT
PRELIMINAR AL MERCAT

DE

LA

CONSULTA

D’acord amb la LCSP, en el marc d’aquesta consulta es garantirà la no restricció de la competència i
el compliment dels principis generals de transparència i publicitat i d’igualtat de tracte i no
discriminació, així com de les garanties de confidencialitat.
Aquesta consulta no comporta cap avantatge respecte de l’adjudicació del contracte per a les
empreses que hi hagin participar. Així mateix, la no participació en aquesta consulta no suposarà
cap desavantatge per a les futures empreses licitadores pel que da al procediment de licitació que
es convoqui posteriorment.
Qualsevol dubte o pregunta que vulguin formular els interessats al llarg de la CPM es pot adreçar
per escrit, enviant un correu a la següent adreça electrònica direccioosi@tauli.cat o
contractaciopublica@tauli.cat
En el correu electrònic s’haurà d’indicar la persona de contacte, telèfon i adreça electrònica.
Les propostes presentades pels participants són a títol informatiu, de manera que CCSPT no
adquireix cap compromís sobre aquestes. El caràcter informatiu de les propostes determina que la
seva presentació en aquesta consulta no impedeix la presentació d’ofertes en la licitació que pugui
dur‐se a terme amb posterioritat, ni en compromet el contingut.

8. INFORME FINAL DE RESULTATS
Finalitzada la CPM s’elaborarà un informe final en el que contaran les actuacions realitzades. En la
seva elaboració es respectarà el regim de confidencialitat corresponent. Aquest informe
s’incorporarà a l’expedient del procediments de licitació que s’iniciï posteriorment.

9. RÈGIM DE CONFIDENCIALITAT
D’acord amb l’article 115.3 LCSP, durant tot el procés el CCSPT no revelarà als participants les
solucions proposades pels altres consultats, essent les mateixes únicament conegudes íntegrament
per ell.
Finalitzada la CPM, el CCSPT podrà divulgar les solucions i la definició de les especificacions dels
projectes però no podrà revelar cap informació tècnica o comercial facilitada pels participants
designada com a confidencial.
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Així mateix es garantirà el compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de
dades de personals i garantia dels drets digitals i el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu,
de 27 d’abril de 2016.

A Sabadell , 18 de novembre de 2020

Anna Benavent Navarro
Direcció d’Organització Digital
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