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1. INFORMACIÓ GENERAL DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME
El Consorci Sanitari del Maresme, en endavant CSdM, és una entitat en la qual participen el Servei
Català de la Salut, el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró.
L’objectiu del Consorci és l’execució d’activitats hospitalàries, assistencials, preventives,
rehabilitadores, docents i d’investigació al servei de la població resident en l’àmbit sanitari de la comarca
del Maresme i la seva àrea sanitària d’influència.
Són finalitats específiques del Consorci, l’assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa
d’assistència primària i coordinada amb altres nivells sociosanitaris, la prestació de serveis d’atenció
primària de salut, la prestació de serveis de salut mental i la prestació de serveis d’atenció sociosanitària
i social, la participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina preventiva, proporcionar
serveis de rehabilitació, la docència relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut física
i mental.
Es pot complementar la informació descrita en aquest plec des de la pàgina web del CSdM
http://www.csdm.cat

2. ANTECEDENTS
El present document, que formarà part del contracte, té la finalitat de descriure les tasques a
desenvolupar per part de l’empresa adjudicatària per tal de que aquesta pugui presentar proposta
tècnic-econòmica per la realització dels treballs encarregats.
L’empresa adjudicatària es compromet a complir i fer complir als seus treballadors, que desenvolupin
les funcions assignades per contracte, al recinte hospitalari de la Entitat, la Llei 28/2005, de 26 de
desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament,
el consum i la publicitat dels productes del tabac, modificada parcialment per les lleis 42/2010 i 3/2014,
prohibeix fumar en tots els espais públics tancats i l’ús de cigarretes electròniques en dependències de
les administracions públiques, centres sanitaris i educatius, parcs infantils i vehicles de transport públic,
que prohibeix fumar en tots els centres sanitaris, incloent-hi els espais a l’aire lliure o coberts dins dels
seus recintes.

3. OBJECTE
Serà objecte de la contractació regulada pel present Plec de Prescripcions Tècniques, el sistema SRA,
per tots aquells pacients amb un ictus isquèmic, en fase aguda o subaguda, en el que el seu neuròleg
responsable consideri indicat descartar la presència d’una arítmia paroxística.

4. ABAST DEL SERVEI
El volum de pacients previst és d’uns 200 anuals pel sistema SRAdoc (anàlisi d’1 hora) i 50 anuals pel
sistema SRAdoc + SRAclinic (1 setmana d’anàlisi).
Amb aquesta previsió, es valora la necessitat inicial de 3 Holters Bittium (2 s’utilitzarien per SRAdoc i 1
per SRAclinic)
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El servei que haurà de prestar l’empresa adjudicatària comprendrà el següent:





Instal·lació, activació i integració actual o futures (llistes de treball, dades de pacients, informes,
proves..) del programari SRA transfer amb e sistema informàtic de la del CSdM.
Formació del personal en el maneig de SRA
Anàlisi dels SRAdoc i SRAclínic en els pacients sol·licitats
Manteniment i suport anual

5. INFORMES
Fins que hi hagi la integració, per a cada ECG analitzat amb SRA, l’especialista rebrà de forma
automatitzada o podrà generar un informe en format PDF que contindrà els resultats de l’anàlisi SRA.
La recepció de l’informe serà automàtica en el moment que s’envia el ECG des de SRAtransfer, i el
temps per a la recepció de l’informe haurà de ser inferior a 30 minuts.

6. EXECUCIO DEL SERVEI
6.1. Entrega inicial
En el moment en que el contracte entri en vigència, es procedirà a la seva implementació al CSdM,
amb els següents procediments:


Integració del programari SRAtransfer i accés a SRAplatform:
o
o
o



Entrega de Holters:
o
o



Instal·lació i posada en marxa del programari SRAtransfer al/s ordinador/s de la unitat.
Accés web a la plataforma SRAplatform amb el suport de l’equip d’informàtica.
Previament s’haurà acordat com i on rebre els informes SRA.

Entrega, comprovació i posada en marxa de dispositius holter.
Entrega de manuals d’ús per al professional.

Formació a l’equip:
o

Formació en us del servei complet SRA: holter, registre SRA, transferència de dades a
SRAtransfer, recepció i comprovació d’informes.
Aquesta formació es farà presencialment en les instal·lacions de l’Hospital de Mataró
un cop estigui adjudicat el contracte.

o

Entrega de manuals d’us: 1.- Manual SRAtransfer 2.- Manual Holter Bittium

6.2. Manteniment del servei
A partir del moment en que el servei SRA estigui actiu al hospital, estarà també disponible el servei de
suport i manteniment.
Les dades de contacte per accedir al servei de suport es facilitaran als usuaris durant el procés de
formació.
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6.2.1 Condicions del suport
El servei de suport i manteniment contemplarà tots aquells aspectes necessaris per a la prestació del
servei SRA. Inclourà la resolució d’errors associats als dispositius (holter Bittium FarosTM 360) així com
errors associats al programari SRAtransfer i a SRAplatform.
El suport estarà enfocat únicament a les versions dels productes que estan sent suportades per la
plataforma SRA.
6.2.2 Manteniment de dispositius i programari
La prestació del servei SRA objecte del contracte es realitzarà des del núvol, no requerint cap
dispositius específic instal·lat a l’hospital, però sí la instal·lació del programari per la transferència de
dades en els equips seleccionats.
Tots els aspectes de manteniment del servei SRA seran portats a terme com a Software as a Service
(SaaS) i, per tant, no requeriran d’actuacions relacionades amb l’hospital. Mentre que les actualitzacions
del programari de transferència de dades es realitzaran mitjançant descarregues automàtiques
proposades pel programari que podrien requerir de drets d’administrador per a la seva instal·lació als
ordinadors de l’hospital.
De totes maneres, realitzaran totes les tasques correctives, evolutives i adaptatives sobre el seu
programari.
Si un o diversos dels dispositius adquirits pel Consorci, s’avariés un cop transcorregut el termini de
garantia i el termini previst de reparació fos superior a 1 setmana, el contractista haurà de proveir al
Consorci un dispositiu de recanvi per el seu us amb característiques iguals o similars i mentre duri el
termini de reparació.
6.2.3 Condicions i gestió de prestació del servei
L’horari de suport tècnic serà en dies laborables segons calendari oficial a nivell català;
- De dilluns a dijous, de 9:00h a 17:00h,
- Divendres de 9:00h a 15:00h.
6.3 Reunions d’avaluació
Es proposa, per a l’avaluació dels resultats del servei SRA en relació amb l’ús de la tecnologia, realitzar
reunions de seguiment periòdiques a l’Hospital de Mataró amb els neuròlegs responsables del projecte
i resta de l’equip implicat amb periodicitat a determinar pel propi servei de l’Hospital.

7. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
7.1 Caracteristiques dels dispositius Holter
- Gravació ECG: fins a 1.000 Hz, ajustable (cable de 3 o 5 elèctrodes)
- Bluetooth: API disponible, rang de fins a 100m
- Capacitat de memòria: fins a 180 dies de gravació(*)
- Duració de la bateria: fins a 8 dies(*)
- Temps de carrega: 1,5 hores (aprox)
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- Transferència de dades: descarrega per micro-USB
- Format de dades: EDF (European Data Format)
- Pes: 18 grams
- IP67 resistent al aigua
(*)Depenent dels canals utilitzats i del tipus de gravació
7.2 Programari SRAtransfer
Les principals funcions del programari SRAtransfer ha de ser:
- Importació de dades ECG.
- Registre de les dades del pacient.
- Generació d’un conjunt de dades a partir de dades ECG i dades de pacients.
- Enviament del conjunt de dades al servidor d’anàlisis de SRA.
7.2.1

Instal·lació de SRAtransfer

La instal·lació del programari SRAtransfer es realitzarà físicament a l’hospital.
Serà imprescindible la presència i suport de l’equip d’Informàtica i Sistemes de l’Hospital de Mataró,
per a permetre els accessos i garantir la correcta instal·lació del sistema.
7.2.2

Accés a SRAtransfer

L’accés a SRAtransfer es mitjançant una llicència d’usuari i una contrasenya. Es crearà una llicència i
una contrasenya específiques per a l’Hospital de Mataró.
En el procés d’instal·lació de SRAtransfer s’inclourà i es deixarà activada la llicència d’usuari (arxiu
LICX) i l’accés amb la contrasenya.
7.2.3

Requisits Tècnics per a la instal·lació de SRAtransfer

Per a la instal·lació, seran necessaris els següents requisits del sistema:
Terminal i sistema operatiu:
Es poden utilitzar els següents sistemes operatius:
- Windows 7 SP1 (32 o 64 bits)
- Windows 8 (32 o 64 bits)
- Windows 10 (32 o 64 bits)
El terminal del equip ha de complir els següents requisits mínims:
- 2.0 GHz Intel Core 2 Duo
- 1 GB de memòria RAM
- Resolució de pantalla 1024 x 768 píxels
- 5 GB de espai lliure en la memòria del disc duro
- Port USB activo per connectar la gravadora
A més, es necessita la plataforma .NET Framework en la versió 4.5.2 o posterior.
Connexió a Internet:
Es requereix una connexió a Internet per les següents tasques:
- Descarregar la llicencia d’usuari (arxiu LICX) així com el programa de instal·lació
"SRAtransfer.msi" des de apoplexmedical.es
- Primer inici de sessió (https://www.srascreen.de)
- Enviament de conjunts de dades al servidor d’anàlisis
- Actualització de la configuració després d’un canvio en la informació del client
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- Actualitzacions (https://www.sra-support.com)
Totes les altres funcions es poden executar en modo sense connexió.

8. GARANTIA DE LA SOLUCIÓ

El període de garantia haurà de ser com a mínim de 12 mesos naturals a contar des de l’entrega de la
solució. Aquesta garantia cobreix totes les deficiències que es posin de manifest des de l’entrega de la
solució en relació al funcionament tècnic i funcional del programari, que també estarà cobert pels
serveis de manteniment i suport durant tota la vigència del contracte.

9. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A ENTREGAR
Cal presentar la oferta de forma estructurada i breu, evitant informació comercial que no sigui
imprescindible.
La documentació a aportar (3 punts de l’índex) serà en format electrònic (format pdf).
Les ofertes hauran de contenir la següent informació en l’INDEX següent:
1. Presentació de l’empresa. Organigrama General.
2. Certificat de compliment de les característiques del punt 7 del present plec. S’entén per
certificat un document únic signat i segellat per l’empresa manifestant el compliment.
3. Descripció del grau de compliment dels aspectes del present plec.

ANNEXOS. Documentació vinculada al servei:
a. Model d’informe individualitzat.
b. Manuals de formació

10. DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA A ENTREGAR
1. Oferta econòmica
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