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Plec prescripcions tècniques per a la licitació
del contracte relatiu a L’ADQUISICIÓ d’una
SOLUCIÓ de VIRTUAL PATCHING

Equip de Sistemes

Plec de Prescripcions Tècniques per a
l’adquisició d’una solució de virtual patching per a
servidors
1 Introducció
El número d’expedient és el OBE 19-398.

2 Objecte, objectius, àmbit i abast
2.1.1 Objecte
L’objecte del contracte és la contractació d’una solució de virtual patching de servidors per a
satisfer les finalitats institucionals de la FGS.

2.1.2 Objectius
Els objectius de la licitació són:
• Implementar una solució de patching virtual de servidors.
•

Adquirir un producte amb altes garanties d’efectivitat.

•

Minimitzar els costos associats.

2.1.3 Àmbit
Entorn de servidors dels sistemes d’informació de l’Hospital de Sant Pau.

2.1.4 Abast
L’abast inclou:
- Provisió dels productes i llicències necessaris.
-

Subscripció o manteniment de llicències per a 25 mesos.

-

Generació d’scripts, procediments, i de tot el que faci falta en funció del producte per
automatitzar la instal·lació.

-

Formació en l’ús del producte i instal·lació d’alguns casos de mostra amb la finalitat de
servir d’exemple.

-

Suport a les dificultats que puguin aparèixer.

-

El gruix de la instal·lació en tots els servidors es realitzarà per serveis independents
d’aquest contracte, però caldrà oferir suport en el que pugui fer falta.
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2.1.5 Manteniment associat al contracte
S’inclouen prestacions de garantia de fabricant, tant de subscripció o manteniment de llicències
com de resolució de problemes.

3 Descripció de la situació actual
3.1

Descripció de l’entorn a protegir

Actualment gairebé el 100% dels servidors de l’hospital estan virtualitzats. S’utilitza el producte
Vmware Vsphere, que en aquests moments s’està migrant a la versió 7.1.
Via aquest contracte es desitja protegir els servidors virtualitzats.
En el moment d’escriure aquest plec (agost 2019) hi ha en execució 488 servidors virtuals. Els
servidors utilitzen diferents sistemes operatius:
OS

Q

CentOS
CentOS 4/5/6 (32-bit)
CentOS 4/5/6/7 (64-bit)
CentOS Linux 3.10.0-957.10.1.el7.x86_64 Linux release 7.6.1810 (Core)
Debian GNU/Linux 8 (64-bit)
Microsoft Windows 10 (64-bit)
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 7 (32-bit)
Microsoft Windows 7 (64-bit)
Microsoft Windows Server 2003 (32-bit)
Microsoft Windows Server 2003 Standard (32-bit)
Microsoft Windows Server 2003 Standard (64-bit)
Microsoft Windows Server 2008 (32-bit)
Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)
Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)
Microsoft Windows Server 2016 or later (64-bit)
Microsoft Windows XP Professional (32-bit)
Other (32-bit)
Other (64-bit)
Other 2.6.x Linux (64-bit)
Other Linux (32-bit)
Other Linux (64-bit)
Red Hat Enterprise Linux 5 (32-bit)
Red Hat Enterprise Linux 6 (64-bit)
Red Hat Fedora (32-bit)
SUSE Linux Enterprise 10 (32-bit)
SUSE Linux Enterprise 10 (64-bit)
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SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)
SUSE Linux Enterprise 12 (64-bit)
SUSE Linux Enterprise 8/9 (32-bit)
SUSE Linux Enterprise 8/9 (64-bit)
Ubuntu
Ubuntu Linux (64-bit)
VMware Photon Linux 4.4.182-1.ph1 VMware Photon 1.0 Photon 1.0
total

41
38
3
1
1
12
1
488

Les accions en curs actives en el moment d’implementar la solució que es contracta en aquesta
licitació preveuen que la plataforma de virtualització en el moment d’implantar aquesta adquisició
consistirà en un total de 20 servidors físics amfitrions, configurats amb un total de 34 processadors
físics.

4 Definició de la solució a contractar
4.1

Requeriments globals

4.1.1 Requeriments de la solució
• Implantació de funcionalitats IDS i IPS a nivell de servidors virtuals.
• Protecció dels servidors davant d’atacs que intenten explotar vulnerabilitats conegudes de
programari.
• Detecció de les vulnerabilitats conegudes en el sistema operatiu i en les aplicacions
instal·lades en el servidor. Actualització automàtica d’aquest inventari. Accés i reporting
d’aquest inventari. Identificació dels pegats del fabricant necessaris per corregir la
vulnerabilitat.
• Funcionament analitzant el tràfic a nivell de xarxa en cada servidor virtual, identificant els
intents d’utilitzar vulnerabilitats conegudes, i bloquejant-los.
• Adaptació de la funcionalitat per protegir específicament les vulnerabilitats detectades en
cada servidor concret, minimitzant impacte i afectacions.
• Regles de protecció orientades a protegir intents d’utilització de la vulnerabilitat, i no a
“exploits” concrets coneguts.
• Eliminació de les proteccions un cop s’actualitzi el servidor amb els pegats proporcionats pel
fabricant del programari vulnerable.
• Actualització automàtica de vulnerabilitats suportades, sense afectació a la disponibilitat del
servidor.
• Protecció “habitualment” a Dia Zero, fins i tot abans del desenvolupament dels “exploits”.
• Capacitat d’afegir regles manuals personalitzades.
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• Bloqueig de URLs malicioses conegudes.
• Funcionalitats de firewall bi-direccional Stateful.
• Protecció davant atacs DoS (Denial of Service).
• Suport de plataforma Vmware Vsphere versió 6.0 i superiors.
• Suport de servidors Windows i Linux.
• Suport de versions obsoletes de programari, com Windows server 2003, Linux Suse 11 i
Red Hat 5.0.
• Protegir aplicacions concretes com apache, oracle, sqlserver, SAP, i Exchange.
• Llicenciament per processadors físics de la plataforma de virtualització.
• Llicenciament per compra i manteniment, o per subscripció.
• Disponibilitat de la solució per a servidors virtuals i per a servidors físics.
• Minimització de les implicacions en rendiment.
• Administració centralitzada.
• Integració de la consola de gestió amb la consola de gestió Vmware.
• Mecanisme automàtic de distribució als diferents servidors virtuals de l’hospital.
• Actualització automàtica dels agents en els servidors.

4.1.2 Dimensionament de la solució
El llicenciament subministrat ha de permetre, com a mínim:
• Protegir tots els servidors que s’executin en la plataforma vmware de l’hospital formada per
20 servidors amfitrió, amb un total de 34 sockets.

5 Especificacions dels serveis associats
5.1

Descripció dels serveis associats

5.1.1 Introducció
Els licitadors han d’incloure en la seva proposta:
• Instal·lació i configuració del programari subministrat.
•

Maqueta inicial amb un prototip de la instal·lació.

•

Posada en funcionament i traspàs de coneixement.

•

Manteniment i suport en el període indicat
o

Manteniment i suport reactius.
Resolució d’incidències
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Crisis
L’abast no inclou l’explotació del dia a dia ni el monitoratge continu del sistema.
Per a la fase de maqueta, instal·lació, configuració i posada en funcionament, s’estableix un
període màxim de 1 mes a partir de la data de formalització del contracte.
En general tots aquests processos s’han d’executar de manera autònoma pel contractista, amb una
clara vocació de contractar un servei complet que no requereixi de la participació del departament
d’informàtica de l’hospital. Tot i això hi ha algunes consideracions. Destaquem:
•

L’hospital ha de validar el pla d’implementació.

•

L’hospital ha de participar en la validació del pilot.

•

Les aturades de servei i les actuacions que puguin afectar als usuaris requereixen
planificació i coordinació amb l’hospital.

•

Tots els canvis en la instal·lació requereixen aprovació prèvia del personal de l’Hospital, ja
sigui, segons el tipus de canvi, una autorització predefinida, o una autorització específica
per al cas concret.

•

La instal·lació inclourà mecanismes que permetin la distribució automatitzada de la solució
als servidors de treball individuals, així com la instal·lació a alguns exemples de mostra;
però no inclourà la distribució a cadascun del servidors de treball.

•

El gruix de la instal·lació en tots els servidors es realitzarà per serveis independents
d’aquest contracte, però caldrà oferir suport en el que pugui fer falta.

5.1.2 Maqueta de la instal·lació
•
•
•

Abans de la posada en funcionament de la instal·lació es portarà a terme una fase de
validació de la solució.
El licitador es compromet a portar a terme aquesta fase, així com a atendre els
requeriments i proves que l’hospital sol·liciti.
No es procedirà a la fase de posada en producció fins que l’hospital no validi el correcte
funcionament en la fase de pilots i proves prèvies.

•

La fase de validació sol·licitada no evita que es puguin detectar incompliments o dificultats
en la fase de posada en funcionament o fins i tot després d’un temps.

•

L’adjudicatari haurà de muntar una “maqueta” en la que es pugui comprovar la integració del
programari nou amb els sistemes actuals de l’hospital, així com poder validar totes les
funcionalitats ofertes, incloses les eines d’administració, ... i en general totes les prestacions
esperades.

•

En el supòsit de que la maqueta no superi les validacions de les prestacions exigides en
aquest plec o no superi les validacions de les prestacions addicionals ofertes per
l’adjudicatari, l’hospital tindrà dret a resoldre el contracte per incompliment. Aquest supòsit
no donarà lloc al licitador a exigir cap tipus de compensació; i contràriament l’hospital sí que
tindrà dret a exigir compensacions pels perjudicis causats.
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5.1.3 Instal·lació i posada en funcionament
•

Posada en funcionament amb el mínim tall de servei possible.

•

Posada en funcionament en horari adequat per a generar els mínims inconvenients
possibles.
o Els horaris concrets per efectuar les actuacions que puguin tenir afectació als usuaris
s’hauran de pactar amb l’hospital, i probablement implicaran actuacions en horaris no
habituals de treball.

•

o

La posada en funcionament no es demana complerta. L’equip de projecte ha de
deixar el 100% de la configuració en funcionament, però només sobre uns servidors
de mostra que es triaran per aquesta funció.

o

El desplegament generalitzat es farà per mitjans independents d’aquest contracte.

Acta de lliurament
o

En cas de conformitat amb la posada en funcionament de la instal·lació es proposarà
i signarà conjuntament una acta de lliurament de la instal·lació, que servirà de base
per a la data d’inici de la garantia.

o

En cas que s’accepti la posada en funcionament de la instal·lació amb alguna
inconformitat pendent de resoldre el licitador es compromet a resoldre-la amb el
mínim temps possible, que s’acordarà en aquell moment.

5.1.4 Traspàs de coneixement
•

Traspàs de coneixement als tècnics de l’hospital, i/o als tècnics que l’hospital contracti per a
la gestió d’aquest equipament.

•

Formació suficient per a poder assumir la gestió del dia a dia de la instal·lació.

•

Documentació de la instal·lació.

•

Documentació de les incidències generades en el procés d’instal·lació, configuració i
posada en funcionament.

•

L’adjudicatari haurà de proporcionar procediments apropiats per a l’explotació en el dia a dia
de l’hospital.

•

Veure més avall detalls de l’abast i format de la documentació a presentar.

5.1.5 Manteniment
5.1.5.1 Condicions generals de manteniment
o

La proposta ha d’incloure el manteniment i suport reactius i conductius.

o

El manteniment serà in-situ.

o

Garantia (o contractació de millores, si cal), de reparació i suport via el fabricant.
Es disposarà de capacitat d’escalar suport als fabricants sempre que sigui necessari.
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Dret d’actualització de programari, tant per a la necessitat de resoldre incidències
com per a evolució. Les noves versions del programari estaran a disposició de
l’hospital conforme el fabricant les publiqui.
o

El contractista actuarà com a punt únic de contacte per a l’hospital per a tota la solució.
Tot i això, si l’hospital ho considera convenient tindrà dret a accedir directament als
serveis de manteniment del fabricant.

o

La proposta i el preu han d’incloure el manteniment proposat durant el termini del
contracte, a comptar des de la posada en producció de la instal·lació.

5.1.5.2 Resolució d’incidències
o

Els serveis d’administració de sistemes del departament d’informàtica s’encarregaran
del primer nivell d’atenció. El servei contractat via aquesta licitació es refereix a suport
expert per situacions no habituals en el dia a dia de l’hospital.

o

Esforç continuat fins a la solució de la incidència.
Resolució d’incidències a dia següent laborable. Veure paràmetres de servei.
Es requereix informació constant de l’estat de les incidències en curs.
Capacitat de diagnòstic remot.
Capacitat de presència in-situ en cas necessari.
Gestions amb els fabricants per escalar i solucionar les incidències que requereixin
de la seva participació.

5.1.5.3 Crisi
o

En cas de situació excepcional l'adjudicatari es compromet a l'aportació de recursos
extraordinaris per resoldre la situació tan aviat com sigui possible. Veure en la taula de
paràmetres de nivell de servei els compromisos concrets requerits.

o

La gestió de crisis no serà motiu per a facturació addicional.

5.1.5.4 Atenció de dubtes i consultes.
o

Es demana l’atenció als dubtes o consultes que el departament d’informàtica pugui tenir
sobre els sistemes de l’àmbit del contracte:
Veure SLAs indicats en l’apartat “Paràmetres de servei sol·licitats”.

5.1.5.5 Tasques d’administració dels sistemes de segon i tercer nivell.
o

Tasques d’administració avançada per canvis no estàndard, (no habituals en el dia a dia
de l’hospital). Aquestes tasques es preveu siguin molt excepcionals.
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5.1.6 Paràmetres de Nivell de Servei Sol·licitats
Àmbit

Paràmetre

Valor mínim demanat

Penalitats

Resolució Incidències de criticitat màxima (24x7)
Horari de cobertura

24x7

Temps d’atenció màxim

20 minuts

20€ per hora de retard

Temps de resposta màxim

30 minuts

20€ per hora de retard

Temps de resolució

Esforç continu

50€ per dia d’incompliment

Resolució Incidències de criticitat alta (24x7)
Horari de cobertura

24x7

Temps d’atenció màxim

20 minuts

20€ per hora de retard

Temps de resposta màxim

60 minuts

20€ per hora de retard

Temps de resolució

Esforç continu

50€ per dia d’incompliment

Resolució Incidències de criticitat mitja NBD (10x5)
Horari de cobertura

10x5

Temps d’atenció màxim

20 minuts

Temps de resposta màxim

Dia següent laborable 20€ per dia de retard

Temps de resolució màxim

Esforç continu

20€ per hora de retard

50€ per dia d’incompliment

Atenció de dubtes i consultes
Horari de cobertura

10x5

Temps d’atenció màxim

4 hores

20€ per hora de retard

Temps de resposta màxim

Dia següent

20€ per dia d’incompliment

Administració de sistemes
Horari de cobertura

10x5

Temps d’atenció màxim

20 minuts

20€ per hora de retard

Temps de resolució màxim

Dia següent

20€ per dia d’incompliment

Gestió de crisis
Horari de cobertura

10x5

Temps d’atenció màxim

20 minuts

20€ per hora de retard

Termini màxim per aportació
recursos extraordinaris

2 dies

100€ per dia d’incompliment
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•

5.2

En l’elaboració dels Acords de Nivell de Servei (abreujat ANS o SLA) destinats als serveis
objecte d’aquest plec de condicions s’han definit les següents premisses:
o

S’entén per temps d’atenció el temps que es tarda en rebre i registrar una sol·licitud.

o

S’entén per temps de resposta el temps que es tarda en iniciar les tasques per
resoldre la sol·licitud, a comptar a partir del moment de recepció de la sol·licitud.

o

S’entén per temps de resolució el temps que es tarda en resoldre la sol·licitud, a
comptar a partir del moment de la recepció de la sol·licitud.

o

El càlcul d’hores indicat com a 10x5 es refereix a horari principal: des de les 8 hores
fins a les 18 hores dels dies laborables.

o

El càlcul d’hores indicat com a 24x7 es refereix a tot l’horari de tots els dies de l’any.

Altres condicions

5.2.1 Àrea de control de l’hospital
L’Hospital incorpora àrees de:
•

Àrea de control i planificació, internalitzada,
o

Supervisió de les tasques incloses en aquest contracte.

o

Disseny i evolució del model de processos.

o

Definició dels plans de renovació i evolució tecnològica.

o

Execució dels processos de compra.

o

Gestió de costos.

o

Coordinació amb la direcció de l’hospital i amb els “clients” de l’àrea de sistemes.

o

Coordinació amb l’àrea de projectes.

o

Aprovació de peticions.

o

Consolidar la informació dels processos de gestió de la capacitat, continuïtat,
disponibilitat i seguretat.

o

Establiment i seguiment d’acords de nivell de servei, i en general, dels plans de qualitat.

o

Definició i manteniment del catàleg de serveis.

o

Coordinació de les actuacions en situacions de crisi.

•

•

Àrea d’operacions, internalitzada,
o

Configuracions d’usuaris, carpetes, bústies, telèfons, ... i similars.

o

Resolució de tasques procedimentades.

o

Escalat de peticions i incidències als grups apropiats.
Àrees de gestió tècnica, externalitzades,
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o
•

•

Tasques habituals de la gestió tècnica de la instal·lació, que inclou la gestió de segon
nivell.
Àrea d’atenció a l’usuari i desplegament d’equips, internalitzada:

o

Atenció a l’usuari en l’horari de dies laborables de 8 a 22 hores.

o

Resolució de tasques procedimentades.

o

Escalat de peticions i incidències als grups apropiats.

o

Desplegament dels equips de treball (pcs, telèfons, ...) i atenció in-situ.

o

Gestió dels racks de comunicacions.

Àrea d’atenció a l’usuari en horari estès, externalitzada
o

Atenció a l’usuari en l’horari estès.

o

Resolució de tasques procedimentades.

5.2.2 Dimensionament de l'equip de treball
•

El dimensionament ha de ser el necessari per complir amb les tasques, horaris i SLAs
demanats en aquest plec.

•

L’equip de treball ha d’estar configurat per persones amb coneixements i experiència
suficient per garantir l’execució i la qualitat de les tasques contractades.

•

Tots els perfils tindran la formació i el bagatge necessari per executar la seva funció.

•

Per a cada un dels membres de l’equip de treball ha de poder acreditar-se el nivell de
coneixements i bagatge adequat a les funcions que realitza.

5.2.3 Escalat de casos
•

El contractista haurà de gestionar autònomament l'escalat dels casos als fabricants sempre
que les circumstàncies ho requereixin.

•

És obligació del contractista aportar el coneixement i l’experiència suficients per escalar
només allò que de manera justificada requereixi la intervenció de tercers, ja siguin els
fabricants, els operadors, o altres.

5.2.4 Documentació del projecte
La documentació generada en el lliurament de la instal·lació, com a mínim inclourà els següents
punts:
DESCRIPCIÓ
1.

2.

Descripció del maquinari/programari adquirits:
a. Presentació
b. Funcionalitats
c. Memòria d’implementació
d. Procediments d’instal·lació utilitzats
Esquema de components i llicències
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3. Màquines que donen el servei
4. Programari utilitzat, versions i configuració
5. Relació amb altres serveis
6. Memòria de les proves de la instal·lació efectuades
7. Detall de la configuració realitzada
EXPLOTACIÓ (pels casos on apliqui)
1. Processos de parada i arrancada
a. Procés de parada (i checklist de verificació)
b. Procés d’arrancada (i checklist de verificació)
2. Monitoratge
a. Aplicació (o servei)
b. Processos associats
c. Llindars i espais
3. Revisió de logs, dumps, jobs, ... i altres alertes
a. Tasques necessàries
b. Procediments
4. Treballs planificats / jobs
a. Treballs configurats
b. Monitorització específica
c. Procediment d’actuació en cas d’incident
d. Procediment de configuració
5. Arxivat
a. Tasques necessàries
b. Procediments
6. Housekeeping (gestió de manteniment del sistema)
a. Tasques necessàries
b. Procediments
7. Tunning periòdic
a. Tasques necessàries
b. Procediments
8. Canvis
a. Opcions i procediments de configuració i administració.
b. Actualitzacions periòdiques de programari. Requeriments, recomanacions.
9. Gestió de seguretat
a. Comprovacions de seguretat
b. Recomanacions de mesures preventives
c. Gestió d’incidents de seguretat
d. Instal·lació d’actualitzacions crítiques. Publicació, validació, instal·lació, ...
10. Troubleshooting
a. Opcions i procediments. Requeriments, recomanacions.
11. Mecanismes d’alta disponibilitat implementats
a. Descripció
b. Monitorització específica dels components i mecanismes de redundància
c. Procediment de prova periòdica
d. Procediment d’activació (si és manual)
e. Procediment de recuperació de la situació habitual

SERVEI, CONTACTES I SUPORT
1.

Suport / Garantia / Manteniment
a. Descripció de serveis inclosos
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b.
c.
d.
e.
f.

Terminis dels serveis inclosos
Horari
Contracte / ANS / Penalitzacions
Contactes
Procediment d’escalatge

5.2.5 Confidencialitat
•

Totes les dades a les quals es tingui accés es consideren estrictament confidencials.
Queda totalment prohibit l’ús i tractament d’aquestes dades sense l’autorització per escrit de
l’Hospital, tant en el termini d’execució del contracte com després de la seva finalització.

•

El contractista queda obligat a mantenir i preservar sense cap limitació de temps la
confidencialitat de tota la informació a la que pugui tenir accés, amb especial consideració a
la informació que la llei orgànica de protecció de dades considera confidencial.

•

El contractista no podrà treure de l’Hospital cap informació que es pugui considerar
confidencial sense autorització expressa de l’Hospital.

5.2.6 Normatives legals
•

Les empreses licitadores hauran d’assegurar el compliment dels estàndards i normatives
aplicables, incloent els codis de bones pràctiques en la prestació de serveis d’informàtica i
de telecomunicacions.

•

El contractista haurà de complir amb la tota la reglamentació vigent que apliqui als serveis
prestats, tant la normativa europea, com la de l'Estat espanyol, com la de la Generalitat de
Catalunya.

•

El contractista s’adequarà a tota la normativa interna que desenvolupi l’Hospital.

5.2.7 Calendari
•

El calendari laboral utilitzat serà el de Barcelona.

5.2.8 Accés remot
•

El contractista podrà utilitzar mecanismes d'accés remot per accedir al monitoratge i a
l‘administració dels equips i sistemes.

•

Els equips actuals de l’Hospital destinats a la gestió de la seguretat perifèrica podran
utilitzar-se per configurar l’accés a aquesta funció.

•

Les possibles necessitats que generi la configuració de l'accés remot (llicències, línies,
maquinari, programari, ...) no suposaran cap cost addicional per a l’Hospital.
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5.2.9 Idioma
•

Si el contracte requereix comunicació oral o escrita amb els usuaris de l’Hospital aquesta es
farà en català, tret que l’usuari demani el contrari. En general, però, molts contractes no
parlen directament amb els usuaris.

•

La comunicació oral i escrita d’interlocució amb els responsables d’informàtica de l’hospital
es farà preferiblement en català, tot i que també s’accepta el castellà.

•

El servei serà capaç de comunicar-se en anglès amb els proveïdors sempre que això sigui
necessari per a la prestació dels serveis.

5.2.10 Accés a l’Hospital
•

L’empresa adjudicatària haurà de gestionar els permisos d'accés a l’Hospital de les
persones concretes que han de poder accedir in-situ, amb una anticipació de temps
suficient per facilitar la gestió als serveis de seguretat de l’Hospital, i sempre segons les
normatives de seguretat vigents que l’Hospital estableixi.

•

L’empresa adjudicatària haurà de mantenir permanentment informats als responsables de
seguretat de l’Hospital del nom del seu personal que presta servei in-situ a l’Hospital, i
comunicar-los diàriament els canvis, substitucions, noves incorporacions, etc. que es puguin
produir.

5.2.11 Espais i equips de treball
•

L’Hospital ha previst espai suficient (taules amb connexió elèctrica i a la xarxa de dades) per
ubicar les persones necessàries per executar el servei a contractar.

•

L’hospital ha previst espais de magatzem suficients per emmagatzemar els equips a
instal·lar i els equips a ubicar in-situ per a possibles substitucions.

•

L’adjudicatari no podrà comptar amb disposar d’altres espai dins de l’Hospital per a la
prestació del servei addicionals als indicats més amunt.

•

El contractista queda obligat a aportar per defecte tot l’instrumental de treball, eines, equips
de mesura, mitjans auxiliars i de seguretat, ... que siguin necessaris per a que el seu
personal pugui prestar el servei eficaçment.
o

Com exemple, el contractista proveirà els PCs de treball i/o portàtils de les persones
ubicades in-situ a l’Hospital.

o

Un altre exemple són els telèfons mòbils del personal que necessiti ser localitzat. En
aquests moments en algunes zones de l’Hospital només es disposa de cobertura
Movistar i de cobertura Vodafone, (encara que això podria variar aviat).

5.2.12 Provisió dels serveis tipus claus en mà
•

Els preus proposats per a la provisió i posterior gestió dels sistemes i serveis sol·licitats han
d’incloure tots els possibles elements de cost associats a la implementació i gestió
d’aquests (com per exemple podrien ser necessitats d’obra civil, infraestructura, enginyeria,
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permisos, canalitzacions, cablejats d’interconnexions, elements d’administració, repartidors,
adequació de xarxa elèctrica, ... així com els costos associats a la implementació de la
llengua catalana).
•

L’hospital no assumirà cap altre cost associat a la implementació dels serveis contractats, a
banda dels especificats pels licitadors en les seves propostes.

•

Així mateix, el licitador no podrà comptar amb la dedicació de personal de l’hospital, ni en
disposar d’espai per a emmagatzematge d’equipaments pendent d’instal·lació sense
comptar abans amb una autorització explícita per part de l’hospital.

•

Per tal que els licitadors puguin contemplar totes les possibles despeses, aquests podran
visitar les instal·lacions que estimin convenient si així ho sol·liciten amb la antelació suficient
dins del període de presentació d’ofertes.

5.2.13 Coneixement especialitzat
•

El contractista haurà de proporcionar pel seu compte el coneixement “molt especialitzat”
necessari per realitzar les tasques contractades.

5.2.14 Substitució de persones
•

L’Hospital es reserva el dret d’entrevistar o examinar a qualsevol persona de l’adjudicatari
que participi habitualment en el servei a l’Hospital.

•

L’Hospital es reserva el dret de demanar la substitució de persones adjudicades al servei,
que el contractista haurà de fer efectiva en el termini màxim de 15 dies naturals.

•

Els canvis en els perfils de les persones assignades al servei requeriran d’aprovació prèvia
per l’Hospital.
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6 Format de presentació del sobre B
Sobre número 2 - Oferta tècnica

Cal presentar l’oferta tècnica segons el següent esquema:
I.

Presentació del licitador.

II.

Presentació dels fabricants dels productes que formin part de la solució.

III.

Confirmació explícita del compliment de tots els requeriments del plec.

IV.

Memòria descriptiva de la proposta, que inclogui una descripció detallada de la solució:
1. Arquitectura i Tecnologia proposats.
1. Components proposats.
2. Arquitectura i tecnologia.
2. Funcionalitats incloses en la proposta.
1. Explicació de com s’implementa cada una de les funcionalitats
requerides i de quines limitacions intervenen.
2. Aspectes relatius a l’administració, monitoratge i explotació.
3. Mesures preses per a garantir el rendiment i resultats compromesos.
3. Descripció dels serveis d’implementació inclosos
1. Metodologia a utilitzar.
2. Pla d’implantació, proves i formació.
3. Condicions de suport i manteniment.

El contingut del sobre B tindrà una extensió màxima de 40 pàgines. Només es valorarà el contingut
de la proposta fins a l’extensió màxima establerta en aquest plec. No seran objecte de valoració les
pagines posteriors a l’extensió màxima. La portada i índex no es contemplaran en el còmput de
pàgines de l’extensió màxima establerta, la resta de pàgines es contemplaran. Es requereix una
grandària mínima de lletra de 10 punts. Les pàgines de l’oferta estaran numerades.
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7 Signatura
Barcelona,

Xavier Martín
Director de Gestió i Sistemes d’Informació

LM
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