ANUNCI
Hospital de Sant Joan de Reus, SA pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
subministraments (exp. 20200566)
1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Organisme: Hospital de Sant Joan de Reus, SA.
Número d’identificació: 4312335010.
Dependència que tramita l'expedient: Hospital de Sant Joan de Reus, SA.
Tipus de poder adjudicador [Poder Adjudicador No Administració Pública]
Principal activitat del poder adjudicador: activitat sanitària
Número d'expedient: 20200566.

2 Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Hospital de Sant Joan de Reus, SA.
Domicili: Av. del Dr. Josep Laporte 2
Localitat i codi postal: Reus, CP: 43204.
Codi NUTS: ES514
Telèfon: 977337341.
Adreça electrònica: contractacio@ginsa.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/hospitalsantjoan
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 15/06/2021 14:00h.
i) Horari d’atenció: Oficines de GINSA, AIE (Àrea de Licitacions i Contractació). De dilluns a
divendres de 9h a 14:00h.
3 Objecte del contracte
a) Descripció
de
l'objecte:
20200566_CONTRACTACIÓ
DE
L'ADQUISICIÓ
D'INFRAESTRUCTURA TIC I EL MANTENIMENT ASSOCIAT.
b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: si.
- Lot 1: Infraestructura de comunicacions centrals.
- Lot 2: Seguretat Datacenter i perimetral (infraestructura de seguretat per a
telecomunicacions).
- Lot 3: Actualització Infraestructura central de comunicacions unificades.
d)

Codi NUTS del lloc d'execució:
Si escau,
d.1) Lot 1: ES514.
d.2) Lot 2: ES514.
d.3) Lot 3: ES514.

e) Termini d'execució: 5 anys.
f) Codi CPV:
-

f.1) Lot 1: 32571000-6; 30211200-3; 32500000-8; 45314000-1; 50332000-1; 50330000-7;
50312000-5

g)

f.2) Lot 2: 32424000-1 32424000-1; 30210000-4; 32500000-8; 45314000-1; 50332000-1;
50330000-7; 50312000-5
f.3) Lot 3: 32500000-8 32500000-8; 32550000-3; 45314100-2; 45314000-1; 50332000-1;
50330000-7; 50331000-4; 50312000-5
En cas de contractes periòdics, calendari estimat: Apartat del manteniment, si procedeix, de la
infraestructura adquirida en propietat.

4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministraments.
b) Tramitació: ordinària.
c) Procediment: obert.
d) Contracte reservat: no.
e) S’aplica un acord marc / sistema dinàmic d’adquisició / subhasta electrònica. No
5 Pressupost de licitació
a)

Valor estimat del contracte: 640.000,00 euros sense IVA.
Si escau,
a.1) Lot 1: 300.000,00 euros sense IVA.
a.2) Lot 2: 170.000,00 euros sense IVA.
a.3) Lot 3: 170.000,00 euros sense IVA.

6 Admissió de variants: no.
7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: si.
8 Requisits específics del contractista
a)
b)

Classificació: no
Solvència:

a) Solvència econòmica i financera
1. Ràtio entre actius i passius, al tancament de l’últim exercici econòmic per al qual estigui
vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals per import superior a la unitat, en els
termes d’allò establert a l’apartat 87 de la LCSP (la solvència total de l’empresa vindrà
determinada per la relació entre aquestes dues magnituds: actiu total i passiu exigible
(suma de les partides de creditors a llarg, mig i curt termini).
2. Volum anual de negocis mínim d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte del/s lot/s
al/s qual/s concorre (de forma individual o a la suma dels lots als quals presenti oferta) en,
com a mínim, un del tres darrers exercicis aprovats.
L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar la seva solvència econòmica i
financera a requeriment de la Mesa de contractacions mitjançant l’aportació dels estats de
comptes corresponents als tres darrers exercicis que tingui obligació d’haver presentat,
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil (si l’empresari està inscrit al Registre, en cas
contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi d’estar inscrit). Els empresaris
individuals han de presentar els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil

b) Solvència professional o tècnica
1. Import acumulat, durant els darrers tres anys, mínim d’una vegada el valor estimat del contracte
en subministraments d’igual o similar naturalesa als lots que es licita, que inclogui un mínim d’un
subministrament.
Per determinar si els subministraments són d’igual o similar naturalesa que els de l’objecte del
contracte es tindrà en compte que coincideixin amb els descrits als plecs (projectes on s’hagi
participat com a integrador d’aquells equips).
L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar la seva solvència tècnica a
requeriment de la Mesa de contractacions mitjançant l’aportació dels següents documents: relació
dels principals subministraments realitzats durant els darrers 3 anys, indicant import i dates,
acompanyada dels corresponents certificats emesos pels destinataris acreditatius de l’import mínim
requerit. Quan el destinatari sigui un subjecte privat, a falta de certificat, es podrà acreditar la
solvència mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada dels documents que tingui en
poder seu que acreditin la realització de la prestació.
2. Vist que en cada lot s’incorpora un apartat de serveis, la capacitat dels operadors econòmics per
prestar aquests serveis s’avaluarà tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia,
experiència i fiabilitat; en aquest sentit hauran d’assenyalar les persones responsables del
contracte amb experiència específica com a:
-

Cap de Projecte.
Responsable de la implantació / prestació del servei.

L’empresa adjudicatària haurà de presentar un compromís d’adscripció al contracte d’un Cap de
Projecte; i d’un Responsable de la implantació/prestació del servei, indicant l’experiència en l’àmbit
d’implantació i suport de manteniment d’infraestructures similars en al menys un projecte cadascun
d’ells.
La disponibilitat s'acreditarà mitjançant una declaració responsable en la qual els licitadors faran
constar que, en cas de ser proposat adjudicatari del contracte per haver presentat l'oferta
econòmicament més avantatjosa, disposarà d’aquests professionals. La declaració anirà
acompanyada de document que així ho acrediti.
9 Criteris d’adjudicació
1.

Preu (fins a 50 punts en el lot 1 i en el lot 2; fins a 90 punts en el lot 3)

En aquest concepte es tindrà en compte el preu ofert per cada empresa licitadora. S’entendran
inclosos en aquest preu, si s’escau, els accessoris, formació, treballs d’instal·lació, etc, així com
totes les despeses associades al servei, (llevat l’IVA). Les ofertes obtindran la puntuació que resulti
de l’aplicació de la següent fórmula.
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Pv: Puntuació de l’Oferta a Valorar
P: Punts del criteri econòmic
Om: Oferta Millor (més econòmica)
Ov: Oferta a Valorar
IL: Import de Licitació (sense IVA)
M: Factor de Modulació (1)

2.

Altres (fins a 40 punts en el lot 1 i en el lot 2)

LOT 1 (MÀXIM 40 PUNTS)
2.1 Bloc de distribució (fins a 5 punts):
ASIC programable, dissenyat pel propi fabricant, que permeti incorporar noves funcionalitats sense
necessitat de substituir l'equipament (1 punt)
Capacitat apilació (Stack Virtual) de manera que es comporti com un únic element a l'hora de
configurar i gestionar (1 punt)
Suport d’encriptació MACSEC AES-256 (1 punt)
Suport per a us de tècniques avançades per classificar aplicacions (Signatures aplicacions
pre-definides i xifrades) (1 punt)
Òptiques necessàries per a la connexió de tots els components (1 punt)
2.2 Bloc servidors (fins a 8 punts):
ASIC programable dissenyat pel propi fabricant que permeti incorporar noves funcionalitats sense
necessitat de substituir l'equipament (2 punts)
Suport encriptació hardware a nivell local (2 punts)
TCAM personalitzable (2 punts)
Òptiques necessàries per a la connexió de tots els components (2 punts)
2.3 Bloc SAN (fins a 12 punts):
ASIC programable dissenyat pel propi fabricant que permeti incorporar noves funcionalitats sense
necessitat de substituir l'equipament (3 punts)
Suport per a FC i FCoE (2 punts)
Suport encriptació hardware a nivell local (3 punts)
TCAM personalitzable (2 punts)
Òptiques necessàries per a la connexió de tots els components (2 punts)
2.4 Bloc Core (fins a 10 punts):
ASIC programable dissenyat pel propi fabricant que permeti incorporar noves funcionalitats sense
necessitat de substituir l'equipament (2 punts)
Suport encriptació hardware a nivell local (2 punts)
Integració VLANs privades amb VXLAN (2 punts)
Redirecció de tràfic en base a regles (2 punts)

Òptiques necessàries per a la connexió de tots els components (2 punts)
2.5 Eina de gestió dels blocs Servidors, Core i SAN (fins a 5 punts):
Integració amb vCenter per a donar visibilitat addicional a la topologia (4 punts).
Descobriment de nous switches via CDP ó LLDP (1 punt)
LOT 2 (MÀXIM 40 PUNTS)
2.1 Arquitectura de la solució (fins a 35 punts):
Els licitadors hauran de presentar una graella amb els link’s on es verifiqui que compleixin les
funcionalitats descrites a continuació.
- Actualitzacions de llistes de IP’s malicioses de forma automàtica i que estiguin a disposició per
a ser usades de forma nativa (3 punts)
- Detectar i bloquejar automàticament tècniques de “DNS tunneling” que habitualment es fan
servir per a filtrar dades sensibles a dins de tràfic DNS estàndard (5 punts)
- Protecció contra Malware fent us d’algorismes de detecció als paquets de dades (payload).
Aquestes proteccions s’actualitzaran diàriament com a mínim i estarà integrat amb el servei de
Sandboxing del propi fabricant. Tindrà capacitat per a detectar malware polimòrfic (5 punts)
- Integració amb sistemes multiusuari (VDI, Terminal Server) que puguin utilitzar la mateixa IP a
l’hora d’identificar usuaris (3 punts)
- Capacitat per a mostrar un portal captiu amb tots es possibles sistemes de autenticació en
accedir a determinades URL’s de la xarxa pública (3 punts)
- Capacitat per a utilitzar MFA per als accessos VPN (3 punts)
- Capacitat per a desxifrar trànsit TLS1.3. Fitxer de traça dedicat. (5 punts)
- Servei DLP natiu. Classificació de documents fen us d’algorismes de Machine Learning.
Capacitats per a bloqueig, quarantena i eliminació de documents en cas de violació de la
política de DLP (5 punts)
- Desplegaments de la configuració des de zero, fent us de tècniques de aprenentatge segons
us de les aplicacions (3 punts)
2.2 Eines (fins a 5 punts):
- Consola administració central ubicada a Cloud. Amb capacitat de fer correlació de les diferents
tipologies d’amenaces identificades. Quadre de comanament (5 punts)


CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L’EMISSIÓ D’UN JUDICI DE VALOR (fins a 10
punts)

LOT 1, LOT 2 I LOT 3 (MÀXIM 10 PUNTS)
1.1 Qualitat de la memòria descriptiva i desenvolupament de l’execució del contracte (fins a 10
punts)
-

Els ANS proposats en l’apartat dels nivells de servei avaluant el nivell d’acompliment respecte
dels valors sol·licitats, així com les millores ofertes respecte a aquests (fins a 5 punts)
Les penalitzacions aplicades sobre l’import del servei de manteniment a descomptar per a cada
un dels SLA’S incomplerts (fins a 5 punts)

Es tindran en compte els mecanismes de garantia de la qualitat aplicables al projecte, i la
planificació per portar-los a terme, incloent l’organització i les tècniques que el licitador té previst
aplicar, i en tot cas, tot allò que té previst aplicar com a mesura dissuasiva en garantia del
compliment dels compromisos adquirits en el contracte (proposta de penalitzacions).

Si el pla de qualitat presentat és el genèric de l’empresa, amb un nivell de presentació esquemàtic
on no es detallin o es detallin de forma superficial els extrems demanats en relació amb l’objecte
del contracte o els aspectes més rellevants del mateix, es considerarà insuficient, i es puntuarà
amb 0 punts.
Es valorarà, si s’escau, amb la màxima puntuació aquella oferta que en el seu conjunt presenti un
pla de qualitat amb un nivell de presentació detallat i de quina lectura i anàlisi es desprengui, en
relació amb l’objecte del contracte, que la seva aplicació pugui assegurar un nivell de qualitat en
l’execució del contracte, un cop analitzades les mesures dissuasives que es proposen (entenent
com tals, els ANS proposats en l’apartat dels nivells de servei avaluant nivells d’acompliment, i les
penalitzacions aplicades); la resta d’ofertes seran valorades comparativament amb la millor
puntuada. 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 de l’apartat de penalitzacions aplicades sobre
l’import del servei de manteniment a descomptar per a cada un dels SLA’S incomplerts serà
causa d’exclusió.
Com es farà la puntuació dels criteris avaluables mitjançant l’emissió d’un judici de valor
La valoració es farà accedint a les diferents propostes, que es valoraran amb els valors numèrics
assignats en cada cas, i a partir dels criteris de valoració determinats en aquesta clàusula, amb
l’advertiment que en funció de la seva avaluació tècnica, es valorarà, si s’escau, amb la màxima
puntuació aquella proposta que permeti donar compliment als paràmetres assenyalats en
cadascun dels apartats.
Un cop fet això, s’ordenaran les valoracions tècniques obtingudes per ordre, cosa que permetrà
conèixer quina és la proposta tècnica millor valorada. Aquesta proposta rebrà la màxima puntuació
assignada, directament o mitjançant l’aplicació de la fórmula que es desenvoluparà a continuació.
Tota la resta de propostes valorades es puntuaran aplicant també aquesta fórmula.
La fórmula a través de la qual es distribueix proporcionalment les puntuacions en relació a les
valoracions prèvies obtingudes per les propostes tècniques és la següent:

Pop  P x

VTop
VTmv

Pop: Puntuació de l’Oferta a Puntuar
P: Puntuació del criteri
VTop: Valoració Tècnica de l’Oferta que es Puntua
VTmv: Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada
Aquesta fórmula no s’aplicarà si cap valoració supera el 50% dels punts previstos en cadascun
dels criteris i subcriteris susceptibles de judici de valor. En aquest cas, les ofertes obtindran com a
puntuació el valor inicialment obtingut en la fase de valoració, sense l’aplicació de la fórmula
esmentada.
10 Condicions particulars per l’execució del contracte. Veure clàusula M del quadre de
característiques, i si escau, el plec de prescripcions tècniques.
11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 31 de maig de 2021.
12 ACP aplicable al contracte? No aplica.

13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15/06/2021 14:00h.
b) Documentació que cal presentar: veure clàusula J del Quadre de Característiques especifiques del
contracte i clàusula 11.11 del plec de clàusules administratives particulars dels contractes mixtes
de servei i de subministrament –procediment obert-.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: no s’admet.
c.2)Presentació Electrònica: si.
Enllaç URL de l’espai virtual de la licitació a la PSCP

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/hospitalsantjoan
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: si.
e) Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: no.
f) S’utilitzen les comandes electròniques: no.
g) S’accepta la facturació electrònica: si.
h) S’utilitza el pagament electrònic: no.
i) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: no es preveu.
j) Criteris objectius de selecció dels candidats: no.
k) Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la reducció
progressiva del nombre d’ofertes o solucions): no.
14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Hospital de Sant Joan de Reus, SA.
b) Lloc: Oficines de GINSA AIE i/o virtual
c) Data: s’indicarà al perfil del contractant amb antelació suficient.
En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà oportunament a les persones
interessades la data d'obertura de proposicions..
d) Hora: .
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.
15 Despeses d'anunci. No es preveuen.
16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds. Català i castellà.
17 Recurs. Veure clàusula FF del quadre de característiques i la clàusula quarantena del
plec tipus de clàusules administratives particulars dels contractes mixtes de servei i de
subministrament –procediment obert-.
18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: no.

Reus, 2 de juny de 2021.

