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1

Objectius i abast del projecte

1.1 Introducció
Per garantir el subministrament de components sanguinis a tot Catalunya, el
Banc de Sang i Teixits , d’ara en endavant BST, realitza una gestió integral
del procés de la sang, des del punt de partida de la donació fins al final, la
transfusió. És el que es coneix com a model "vena a vena".
Aquesta integració de la transfusió en el servei és un concepte innovador
sense referents similars en d'altres bancs de sang europeus i que aporta un
increment de seguretat, garantia i bones pràctiques d'utilització.
La sòlida implantació en el territori, gràcies als diferents centres ubicats als
principals hospitals de Catalunya, permet aconseguir proximitat al client,
entès com a client tant el donant com els prescriptors i les unitats clíniques.
La transfusió de sang està indicada per al tractament de pacients que, en un
moment determinat, presenten una mancança de components sanguinis que
no pot ser substituïda per altres alternatives.
Actualment el BST utilitza al Hospital Clinic de Barcelona, com a eina per la
transfusió, el sistema d’informació Hematos / Hemobank desenvolupat per
Medinfo Intenational Hemoservice i es vol fer extensiu a la resta de centres
del BST.

1.2 Objectius
Aquest plec te com objectius:
1. Disposar d´una proposta de serveis per implantar la solució Hematos
a la transfusió i la llet del BST:
 Implementar en HEMATOS, ara en endavant SIT (Sistema
Informació Transfusió), les funcionalitats necessàries per cobrir
d’una manera efectiva els processos de Transfusions
Sanguínies i el circuit de la Llet, realitzades arreu dels hospitals
del BST.
 Implementar i redissenyar el model de transfusió i llet per tal
de definir un model comú. Objectiu estandarditzar processos.
 Implementar els mòduls de recepció stock, peticions
electròniques, validacions de sol·licituds de laboratori,
fraccionament i distribució de components, per transfusió.
 Implementar els mòduls de donació i fraccionament per
l’autotransfusió.
 Implementar els mòduls de donació, transformació,
subministrament, recepció stock, peticions, validacions de
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sol·licituds de laboratori, fraccionament i distribució de
components, per la llet.
 Implementar la integració amb els sistemes d’informació del
BST (Facturació, laboratori, centres externs per les peticions
electròniques, data warehouse, sistema de seguretat
transfusional)
 Migrar les dades d’altres sistemes del BST al SIT, per
assegurar el seu correcte funcionament i integritat de les
dades.
 Pel que fa al pla d’implantació, les empreses licitadores hauran
d’oferir una proposta de millora en els terminis, que serà
objecte de valoració en els criteris d’adjudicació de caràcter
automàtic.
2. Disposar d´una proposta del servei de manteniment anual
 Servei presencial i remot, per donar suport de manteniment al
eina Hematos al BST, a partir de la posada en marxa del
primer centre.
 Recepció, Tractament, Resolució i si s’escau Escalat de les
incidències reportades o detectades per part de l’equip de
Sistemes
del
BST
o
derivades
de
la
pròpia
revisió/monitorització dels diferents entorns existents.
 Registre, control, seguiment i reporting de totes les incidències i
peticions que es portin a terme.
 Gestió i coordinació dels tècnics que formin part de l’equip de
treball, presencial o remot.
 Revisió i monitorització dels sistemes Hematos per tal de
detectar‐ne incidències o problemes potencials. Sempre el
proveïdor tindrà que actuar de forma proactiva per tal de posar
en marxa la solució.
 Manteniment de la documentació que hi pugui haver associada
al servei de Suport.
 Manteniment i monitoratge diari de totes les interfases
 Utilització de la eina de ticketing del BST (OTRS)
 Reporting mensual del estat del servei
 Revisió i actualització de la documentació
 Pel que fa al cost del contracte de manteniment, les empreses
licitadores hauran d’oferir una proposta, que serà objecte de
valoració en els criteris d’adjudicació de caràcter automàtic.
L’import anual màxim del contracte de manteniment anual és
de 81.000 € sense iva.
3. Disposar d´una proposta del cost de llicència Hematos.
 Oferir el cost de compra d’una llicència i pack de N llicències
concurrents, del software Hematos
 Oferir el cost de manteniment anual de les llicències
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1.3 Abast del projecte
1.3.1

Abast funcional del projecte

L’abast d’aquest projecte inclou la implantació del sistema d’informació
HEMATOS per la transfusió a tots els centres que actualment ja existeixen al
BST més set altres centres que pertanyen a la xarxa de transfusió.
Per tal d’homogeneïtzar processos es definirà funcionalment el Model Comú
BST, que tindrà en compte les necessitats comunes de tots els centres de
transfusió del BST. Per a cada implantació s’haurà de fer desplegaments
d’aquest model, fent les petites adaptacions i configuracions necessàries si
algun centre té alguna necessitat pròpia. Es definirà quines són les dades
necessàries per a migrar de l’històric de pacients, aquestes dades les facilitarà
el BST. Vist que el BST Clinic ja disposa d’aquesta solució, es partirà amb la
informació existent per poder definir el model comú.
Addicionalment, s’haurà de realitzar la migració de les dades existents al
sistema actual sobre la història transfusional dels pacients, així com l’estoc
de bosses de sang en el moment de l’arrencada. Dins del marc del projecte
s’haurà de contemplar també la integració amb el HIS (Hospital Information
System) dels diferents hospitals (especificat a l’apartat corresponent)
incloent la integració amb el sistema de seguretat transfusional (SST), així
com una interfície d’incorporació d’estoc mitjançant albarà electrònic des del
banc central de sang de Catalunya (Banc de Sang i Teixits, BST), la connexió
bidireccional amb el sistema de Laboratori del BST i també la connexió directa
amb els autòmats si fos necessari, amb el sistema de facturació del BST (SAP)
per tal de poder integrar l’activitat a facturar, així com el tractament de les
dades per poder-ne fer l’explotació mitjançant les eines del BST (BI). També
s’haurà de configurar un portal web de comandes per a poder realitzar les
comandes des dels centres i que aquest es connecti amb el sistema
d’emmagatzematge d’armari automatitzat (KARDEX).
Finalment serà necessari la configuració per poder registrar tot el procés de
la llet. Aquest procés inclourà des del registre del tub de sang previ de la
mare, el registre de les donacions de llet, les transformacions de producte,
els anàlisi, l’etiquetatge i creació d’estoc final, així com el posterior
subministrament als centres. Per la llet també s’haurà de tenir en compte la
integració de la donació prèvia amb les dades de la mare, així com la
integració amb el sistema de laboratori (EYRA).

1.3.2

Serveis de direcció del projecte

L'adjudicatari serà responsable de la direcció global “extrem a extrem” de les
tasques del Contracte.
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La interlocució amb la direcció de Contracte de BST.
La coordinació dels diferents actors que intervenen en el Projecte.
La supervisió i seguiment de les tasques detallades en aquest plec.

També serà responsable de dotar el Contracte amb els recursos necessaris,
tant humans com materials, que permetin el correcte desenvolupament
d'aquestes tasques, des de la direcció del Contracte fins a la posada en
operació de la funcionalitat implementada.
1.3.3

Suport a la construcció de la funcionalitat a implementar

Les tasques previstes són:









1.3.4

Planificació, seguiment i control del Contracte en conjunt segons la
metodologia recomanada pel fabricant del Software.
Anàlisi funcional i orgànic de la solució, a partir de la revisió,
l'aprofundiment i la concreció dels requeriments funcionals d'alt
nivell detallats en aquest plec.
Disseny de l'estratègia de proves i dels plans de proves necessaris
per a l'assegurament de la qualitat de la versió.
Actualització del pla de proves de regressió a utilitzar per l'equip
responsable del manteniment posteriorment a la finalització
d'aquest Contracte, amb les proves de regressió addicionals
resultants d'aquest Contracte.
Disseny tècnic de la solució.
Construcció i desenvolupament de les millores en el sistema
d'informació i el necessari pel seu correcte funcionament.
Gestió del canvi, formació i suport a la implantació.
Servei de suport a la implantació

El procés d'implantació (pas a producció) compren les activitats necessàries
per a la gestió de la incorporació de noves versions de l'aplicació com a
conseqüència del desenvolupament de les millores necessàries. Inclou la
coordinació amb Sistemes i Direcció de Persones de BST per a la planificació
i execució d'aquestes activitats d’acord amb els procediments de traspàs de
programari a l'entorn productiu que BST tingui operatiu en cada moment.
També inclou el suport per a resoldre les incidències que apareguin durant el
procés d'implantació. Aquest últim punt queda recollit específicament a
l'abast del Contracte dins de les tasques de gestió del canvi.

2

Requeriments de la solució

Les empreses oferents hauran de contemplar en les seves memòries els
següents punts recollits en el plec, els quals es valoraran seguint uns criteris
de selecció establerts al final d’aquest plec.
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2.1 Requeriments generals de la solució
Els següents punts es consideren requeriments generals que la solució ha de
garantir per la execució d’aquest projecte:









Flexibilitat enfront de les necessitats canviants.
Suport en la definició funcional de la solució en un Model Comú
BST.
Configuració de la solució en un centre pilot (a definir pel BST),
migració de dades i proves de validació
Go live al centre pilot
Fer roll outs de la implantació en cadascun dels centres BST més
els possibles nous centres que utilitzaran el nou SIT (màxim 7
centres dins aquest contracte).
Definició i configuració del Circuit de la Llet.
Documentació, formació als formadors i suport post ‐ posada en
servei.

2.2 Requeriments funcionals de la solució per la Transufusió
En aquest punt es descriurà de forma més detallada l'abast del projecte per
poder assumir els objectius descrits en el punt anterior.
El Model Comú de Transfusió del BST ha de satisfer totes les funcionalitats
necessàries per la transfusió de productes sanguinis, basant-nos amb la
configuració del HEMATOS BST Hospital Clínic. Per això s’analitzaran tots els
processos afectats:

2.2.1

Paràmetres i configuracions del SIT. Definició Model Comú

En aquest apartat es detallaran les configuracions que ha de tenir el Sistema
d’Informació de Transfusió, i que durant la fase de definició funcional s’hauran
de definir per crear el Model Comú BST.
Entenem com a Model Comú, una forma única de treballar per tots els centres
de transfusió per tant caldrà establir quins son els processos, catàlegs, proves
a realitzar i així es configuraran els centres.
En aquesta fase es definiran els catàlegs, desplegables, etiquetes, formularis,
configuracions comunes en funció del que ja hi ha al BST Clinic com en els
altres centres.
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2.2.1.1

Sites o dipòsits

Els serveis de transfusió del BST estan distribuïts arreu dels Hospitals de
Catalunya. S’hauran de crear diferents dipòsits seguint els existents amb
migració de dades:

Codi

Site

Petició electrònica

0006

BST BADALONA

Sí

0007

BST GIRONA

Sí

0010

BST MUTUA DE TERRASSA

Sí

0008

BST BELLVITGE

Sí

0009

BST TARRAGONA

Sí

0011

BST LLEIDA

Sí

0012

BST H. DE REUS

No

0005

BST CLINIC

Sí

0078

BST VILADECANS

Sí

9999

BST SANT PAU

Sí

0014

BST VALL D'HEBRON

Sí

0015

BST HOSPITAL VERGE DE LA CINTA (TORTOSA)

Sí

0016

BST H. SANTA CATERINA

Sí

0018

BST PIUS HOSPITAL DE VALLS

Sí

0017

BST-ESPITAU VAL ARAN

Sí

Així com la creació de possibles nous sites (màx 7 a definir pel BST) dins a
l’abast d’aquest projecte, sense migració de dades.

2.2.1.2

Definició dels rols i usuaris

El SIT ha de permetre poder definir diferents rols d’usuaris i cada rol tindrà
uns permisos diferents.
L’objectiu és poder diferenciar el perfil assistencial del administratiu així com
els accessos dels diferents centres, seguint la normativa de la GDPR.
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2.2.2

Comandes i subministraments unitats

S’haurà de configurar el Portal de comandes web per tal que els centres
puguin crear les comandes d’unitats que haurà de subministrar la central del
BST amb les característiques necessàries. Aquest portal tindrà la informació
real de l’estoc actual de cada centre per poder fer la comanda, tal i com ara
fa servir el BST en el portal web actual.
Paral·lelament des del portal de comandes s’haurà de comunicar la comanda
al sistema intel·ligent d’emmagatzematge (KARDEX).

2.2.3

Recepció unitats i gestió estoc

Importació al pre-estoc de l’albarà electrònic emès pel BST amb totes les
característiques de les unitats de sang. El BST utilitza l’estàndard ISBT 128
per a la etiquetatge dels seus productes sanguinis. Haurà d’incloure els
fenotips de la unitat.
Verificació del estoc físic enviat des del BST contra les dades incorporades
mitjançant l’albarà electrònic i /o amb la recepció de les unitats via RFID.
Anàlisi i reporting de desviacions.
Registre dels resultats de la verificació del grup ABO/Rh de les unitats
d’hematies en el pre-estoc i comparació amb el que consta a l’etiqueta de la
bossa i a l’albarà electrònic. Si la verificació és correcta les bosses passen al
estoc “actiu” i seleccionable per a la transfusió. Aquest registre ha de ser
configurable a nivell funcional i de seguretat per site.
Sistema de reserves de components sanguinis. Les reserves han de poder
definir-se amb diferents paràmetres que poden ser durada, exclusivitat,...
L’anàlisi haurà de cobrir de manera diferenciada les accions de reserva de les
de pre-assignació d’unitat per un pacient.
Actualització de l’estat del estoc en temps real (tenint en compte caducitat,
bosses reservades, etc).
Sistema de Informació sobre l’estat i traçabilitat de bosses. El SIT ha de
permetre en tot moment emmagatzemar tota la informació derivada d’una
acció sobre una unitat (usuari, data i hora, dipòsit, site,...)
Configuració de pantalles de cerca o impressió de llistats de control
parametritzable per l’usuari per diferents característiques i utilitats (per
família de producte, segons caducitat pròxim, origen, localització,...)
Gestió multicèntrica de l’estoc que sigui configurable segons els permisos de
l’usuari.
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2.2.4

Catàleg de productes

Es revisaran els productes/catàlegs actuals al BST i es carregaran al SIT
tenint en compte que compleixen l’estàndard ISBT 128 i totes les necessitats
de categorització de classes i modificadors d’aquesta codificació. També
s’haurà de definir els qualificatius, motius de rebuig, característiques de
localització, gestió d’emmagatzemament i altres característiques pròpies dels
productes.
La revisió de catàlegs estarà inclosa com una tasca de la definició del Model
Comú, per tal que tots els centres utilitzin els mateixos productes o
determinacions de laboratori.
2.2.5

Recepció i sol·licituds de transfusions

Recepció de les dades demogràfiques des de SAP Assistencial (HIS d’uns dels
centres peticionaris, a determinar pel BST quin) i la seva incorporació al
sistema com a pacients potencials d’una transfusió. Les dades hauran de
contemplar el número d’historial clínic i el d’episodi com a dada clau en la
gestió de la informació. El sistema haurà de contemplar el registre manual
d’aquestes dades com a mètode de contingència.
Les sol·licituds de transfusió podran arribar al Servei de Transfusions
mitjançant format paper (realitzant-se el registre de la sol·licitud en el propi
Servei) o en format electrònic mitjançant la Interfase HL7 amb el HIS (SAP
Assistencial o altres).
Generació automàtica d’etiquetes pels tubs amb la sang del pacient rebuts
per a les probes de compatibilitat. Tota la generació d’etiquetes de l’aplicació
ha de ser compatible amb impressores etiquetadores de la marca DATAMAX.
2.2.5.1

Definició de la petició de producte

Revisió i definició dels camps necessaris per la creació de la sol·licitud
electrònica d’una petició de transfusió. Entre aquests camps hi hauran
diferents desplegables com el Motiu o el Grau d’Urgència que s’hauran
d’adaptar al Model Comú del BST.
2.2.5.2

Definició de tipus de donació autòloga i dirigida

Definició i revisió de les diferents categories de donació autòloga i dirigida
que gestiona el BST als centres de transfusió.
Si escau, caldrà configurar el mínim del mòdul de donants per donar resposta
a aquest requeriment.
2.2.5.3

Gestió pacients.

El pacient s’ha de veure i consultar des de qualsevol site de forma única i
consultar tot el seu expedient transfusional al BST, independentment de a
quin centre s’ha tractat. Visió / base de dades única del pacient.
@Banc de Sang i Teixits
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Cada Hospital pot tenir el seu NHC (Número Història Clínica de l’hospital) o
pot ser que sigui comú per un grup d’Hospitals que comparteixin HIS. Al SIT
aquest pacient s’ha de poder consultar a quins Hospitals ha tingut activitat.
Per a cada pacient es podran assignar diferents protocols transfusionals.
Aquests protocols indicaran restriccions en el moment de la validació de la
petició i distribució de productes.
2.2.5.4

Clients, serveis i dipòsits

És necessari poder definir diferents clients per site i aquests clients han de
poder definir-hi els seus diferents serveis. Addicionalment els centres poden
tenir un o varis dipòsits. I que aquests dipòsits poden tenir diferents permisos
per site i diferents atribucions funcionals.
2.2.6

Validació de la petició

Els sistema ha de permetre registrar totes les proves necessàries per poder
validar la petició. Els resultats s’hauran d’incorporar via l’aplicació del BST
laboratori. Aquesta connexió haurà de ser bidireccional per tal que el
laboratori tingui el llistat de treball amb les mostres a analitzar amb la
informació necessària. En casos que no hi hagi possibilitat d’utilitzar el
programa EYRA, s’ha de permetre la incorporació automàtica de les dades de
compatibilitat importades des de l’autoanalitzador directament. Possibilitat
com mètode de contingència de incorporar aquestes dades manualment.
2.2.6.1

Catàleg de proves de laboratori

Es revisaran tot el catàleg de proves/determinacions/perfils que actualment
té el BST i quines s’hauran de carregar al SIT amb totes les seves
conseqüències. Es valorarà el catàleg que ja disposa BST Clinic.
2.2.6.2

Transformació de productes

Es definiran totes les transformacions possibles per part dels centres. Es
podran associar qüestionaris a cadascuna de les transformacions. Gestió lliure
i il·limitada de registre de dades de qualsevol present o futur propi del centre.
Aquest tipus de dades hauran de complir diferents especificacions i
compliments d’auditories.
2.2.7

Distribució components per la transfusió

Existència d’un sistema de barreres “anti-error” que contempli la
compatibilitat entre el producte distribuït i el pacient i el compliment dels
protocols específics del pacient (p.ex. Irradiació).
Aquest anàlisi ha de permetre qualsevol configuració de prova creuada
electrònica amb dues finalitats evitar, bloquejar o advertir una
incompatibilitat però també ajudar al tècnic proposant les unitats resultats de
la prova creuada electrònica.
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Impressió d’etiquetes mitjançant impressores etiquetadores amb les dades
del component sanguini a distribuir, les dades demogràfiques del receptor i
la data/hora de distribució per a incorporar a las bosses previ al seu
enviament a les sales.
Sistema de comprovació de la fiabilitat del etiquetat descrit en el punt
anterior.
2.2.7.1

Regles de distribució de productes sanguinis.

Es definirà les regles de distribució que ha de tenir el Model Comú tenint en
compte els protocols de transfusió del BST. Aquestes regles han de poder
definir-se amb els requeriments de qualitat del BST.

2.2.8

Estadístiques i informes

El sistema haurà de permetre la generació d’estadístiques i informes
parametritzables per l’usuari. Durant el procés de definició es definiran quines
estadístiques i informes s’hauran de poder consultar.
2.2.9

Facturació

Des del mòdul de facturació del SIT s’haurà de poder generar l’activitat a
facturar pel BST. Aquesta activitat s’enviarà al SAP del BST. S’hauran de
configurar les regles que generaran l’activitat a facturar.
Aquest mòdul com a mínim enviarà a SAP BST (Facturació) les dades
d’activitat que ja es disposen amb els sistemes actuals.

2.2.10

Funcionalitats noves d’Hematos

Durant l’anàlisi dels diversos circuits s’analitzaran funcionalitats pròpies que
actualment no estan implementades al BST per tal de configurar-les i
adoptar-les al Model Comú del BST.

2.3 Requeriments funcionals de la solució per la Llet
S’haurà d’analitzar i configurar tot el circuit que s’està realitzant per la Llet.
Aquest procés inclourà:
- Registre del tub de sang previ de la mare. Aquest registre es registrarà
a l’aplicatiu on s’introdueixen totes les donacions de sang. El SIT haurà
d’integrar electrònicament les dades necessàries per registrar la
donació prèvia amb tota la informació de la mare.
- Registre de les donacions de llet amb totes les dades necessàries.
- Configuració de totes les transformacions que es desenvolupen fins
aconseguir el producte final. Haurà de permetre empaquetar
productes.
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Registre de les anàlisis fetes a les mostres de llet, integrant-les
electrònicament del SIL (EYRA).
Etiquetatge i creació de l’estoc final. En tot moment els productes
s’hauran de poder ubicar en localitzacions físiques.
Subministrament als centres.

-

L’aplicatiu també haurà de permetre que es pugui plantejar en un futur una
petició electrònica de llet amb els Hospitals per tal de tenir la traçabilitat
electrònica del producte.
Els productes creats hauran de seguir l’estàndard ISBT 128, així com durant
tot el procés haurà de ser compatible la utilització d’etiquetes RFID i que es
puguin integrar amb l’aplicatiu.
S’hauran de configurar els llistats i informes necessaris per tal que el BST
pugui desenvolupar totes les tasques que comporten el circuit de la Llet des
d’HEMATOS com l’explotació d’informació del BI.

2.4 Integracions
El mapa de les integracions que ha de complir el Sistema Informàtic de
Transfusió (SIT) ha de ser el següent:
Pet ició electrònica
HIS

RHE SUS

Web Hem atos

Subministrament
Unitats
KARDEX

DWH

Entorn Treball
Llistats activita t - Cubs

Ana litzado rs

Les integracions es podran desenvolupar via web service o enviament de
fitxers, segons s’acordi amb l`àrea TIC del BST.
2.4.1

Integració subministrament unitats FDJ – Centres (SIT)

El projecte haurà d’incloure també la interfície d’incorporació al SIT de les
bosses de sang provinents del BST per mitjà d’un albarà electrònic, utilitzant
el mateix procés que a l’Hospital Clínic, incorporant totes les característiques
de la unitat incloent els fenotips.
2.4.2

Laboratori

Dins la fase d’anàlisi, el BST decidirà si es configura Hematos amb el mòdul
propi de laboratori i integrats (bi direccionals) amb els analitzadors dels
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centres o si es fa la connexió entre el SIT i sistema de Laboratori del BST
(EYRA). Aquesta connexió haurà de ser bidireccional per tal que l’EYRA tingui
el llistat de treball amb les mostres a analitzar amb la informació necessària.
En casos que no hi hagi possibilitat d’utilitzar el programa EYRA, s’ha de
permetre la incorporació automàtica de les dades de compatibilitat
importades des de l’autoanalitzador directament.
Aquesta connexió s’haurà de realitzar a cadascun dels diferents centres i
també pel circuit de la llet.
2.4.3

Petició electrònica

El Sistema d’Informació de Transfusions (SIT) haurà d’estar integrat amb els
diferents Sistemes d’Informació Hospitalària (HIS). Actualment el BST utilitza
el mateix model d’integració pels diferents HIS que tenen la petició
electrònica. Hi ha 4 xarxes d’hospitals connectades: ARGOS (11 hospitals),
H. Mútua Terrassa, H. Sant Pau i H. Clínic. Les futures incorporacions del SIT
a nous hospitals hauran de seguir tenint el mateix model d’integració.
El protocol utilitzat en la integració és HL7 2.5. La integració haurà de
contemplar la recepció de demogràfics (ADT) i la missatgeria pròpia del circuit
transfusional: creació de la sol·licitud (OMB), enviament recepció i validació
de la mostra (ORB), enviament de les bosses (BPS) i recepció de la
confirmació de la transfusió (BTS). Les dades transferides al HIS hauran de
complir la legalitat vigent sobre registre d’aquestes dades a la Història Clínica.
A nivell d’activitat, el sistema haurà d’informar al HIS sobre les transfusions
realitzades per a la seva imputació comptable. Igualment el HIS, a part
d’enviar la sol·licitud de transfusió, enviarà la confirmació de les transfusions
i informarà de les reaccions adverses així com qualsevol pas de procés que
en aquest punt es consideri necessari.
Per que aquest flux d’informació entre el HIS i el SIT es faci d’una manera
eficaç en el procediment, s’haurà d’establir entre els dos sistemes un diàleg
ON-LINE entre les dues aplicacions per mitjà de la utilització de Web Services.
Per aquest motiu i per la implementació d’aquests diàlegs, és imprescindible
que el SIT presentat suporti la tecnologia Web Services.
A l’anàlisi es tindrà en compte tots els tipus de missatges que es poden
integrar de demogràfics de pacients així com els camps i la seva naturalesa.
Es requereix poder registrar al SIT les dades d’inici i fi de transfusió (data,
hora, infermera) així com els diagnòstics i procediments dels pacient.
2.4.4

Sistema seguretat transfusional

La solució existent a l’Hospital Clínic s’haurà de validar i ampliar, si escau,
per tal de poder desplegar el sistema de seguretat transfusional (SST)a arreu
de Catalunya. La integració del sistema transfusional consta de la integració
de l’estoc al SST quan es recepciona la comanda per via RFID a més a més
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d’una consulta del SST al SIT de l’assignació bossa - pacient abans de fer
l’inici de la transfusió.
El SST recull les dades d’inici i fi bossa, que s’hauran d’integrar amb el SIT.
2.4.5

Hemovigilància

Actualment el BST disposa del formularis d’Hemovigilància en un
desenvolupament propi i es requereix que el SIT els disposi per tal que pugui
recuperar la informació i no haver de tornar a introduir-la a mà.
Per altre banda, aquestes dades s’hauran d’integrar o enviar (a evaluar amb
el BST) amb el Ministerio.
2.4.6

Facturació

S’haurà de poder facturar l’activitat directament des del SIT al sistema de
facturació del BST. Es farà un complet anàlisi de totes les dades, mapejos,
regles que seran necessàries per poder facturar des del mòdul de facturació
d’HEMATOS al programa propi de facturació del BST. Hauran d’estar
disponibles a partir de la posada en servei de cada centre.
2.4.7

BI

Per tal de poder explotar dades pel BST és necessari realitzar extraccions
amb l’activitat que es registra al SIT. Les extraccions de les dades hauran de
permetre crear els llistats i informes que actualment ja disposa el BST.
Aquests llistats hauran d’estar disponibles a partir de la posada en servei de
cada centre.
2.4.8

Web comandes - Kardex

La web de comandes haurà d’integrar-se amb el magatzem intel·ligent del
BST (KARDEX). Aquesta connexió no serà necessària fins que tots els centres
disposin de la pàgina web d’HEMATOS per realitzar les comandes d’unitats.

2.4.9

Integració donació prèvia sang per la Llet

Per tal de no haver de re-introduir les dades de la donació del tub de sang
previ de les mares per poder fer donacions de llet, HEMATOS haurà de poder
integrar les dades de les mares que han fet una donació prèvia amb les dades
que siguin necessàries.

Nota: En el cas que el BST, durant l’execució d’aquest contracte, faci un canvi
d’alguns dels sistemes d’informació descrits per altres i sempre i quan no
s’hagin desenvolupat les integracions, el adjudicatari haurà de fer les
integracions contra els nous sistemes.
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2.5 Gestió del canvi
L'adjudicatari estarà obligat a elaborar i a executar un Pla de gestió del canvi
amb els següents límits i obligacions:





Pla
Pla
Pla
Pla

de
de
de
de

Desplegament
Formació
Suport post-producció
Comunicació

El Pla de gestió del canvi presentat serà validat per la Direcció del Contracte
i requerirà de la seva aprovació per a ser admès.
El Pla de gestió del canvi estarà integrat dins del Pla de Contracte. En el cas
que durant la fase concursal s'hagi presentat un Pla de gestió del canvi,
l'adjudicatari podrà presentar per ser aprovat per la Direcció del Contracte.
En cas contrari, l'adjudicatari haurà d'elaborar un Pla de gestió del canvi que
inclogui els diferents plans abans indicats.

2.5.1

Pla de Desplegament

El Pla de Desplegament és un conjunt d'accions que defineix el procediment
per abordar la posada en marxa del Contracte, per tal que sigui efectiva la
seva posada en funcionament, que sigui raonablement ràpida, i que no
provoqui efectes no desitjats que si ho fa, no siguin massa extensos en el
temps ni en l'organització.

2.5.2

Pla de Formació

Ha d'incloure una descripció detallada de les accions formatives previstes, la
definició del públic objectiu i el contingut previst per a cadascuna d'elles. El
contingut mínim del Pla de Formació és el següent:



Objectius de formació previstos al Pla: que els usuaris habituals de
l'aplicació es familiaritzin amb l'operativa diària de la mateixa.
Accions formatives per col·lectius, especificant:
o Objectius del curs.
o Formació a formadors
o Tota la formació inclosa haurà de fer-se en modalitat presencial a
les aules que BST determini.
o Programa previst per a cada curs:
 Per al curs dirigit als usuaris finals:
 Funcionament general de l'eina.
 Explicació detallada de cadascuna de les funcionalitats
incloses.
 Operativa de funcionament.
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 Creació d’informes
 Personalització
o Materials necessaris:
 Manual de l'aplicació.
 Guia d'ús de l'aplicació.
o Formadors: personal de l'adjudicatari amb participació directe en el
Contracte.
o Dates previstes de celebració de cada curs: condicionades al
compliment del calendari previst d'execució del Contracte.
Accions de formació de traspàs als equips responsables del seu
manteniment
Mecanismes de seguiment i control del pla

2.5.3

Pla de Suport post-producció

Ha d'incloure una descripció detallada del servei de suport post-producció
previst. Això ha, d'incloure la modalitat del servei de suport, l'horari i dates,
la quantitat de personal que està previst destinar i la seva qualificació.
Les característiques mínimes exigides en el pla de suport als usuaris són:






Modalitat: telèfon i correu electrònic (ambdós proveïts per
l’adjudicatari)
Durada de la etapa de suport (mínim 4 setmanes)
Horari: de dilluns a divendres, de 8:00h a 18:00h
Personal: perfil consultor amb participació directa en el Contracte
Nivells de servei per qualsevol incidència que pugi aparèixer.

Es considera que el suport en garantia te una validesa de 3 mesos, post
arrencat.
2.5.4

Pla de Comunicació

Ha d'incloure la descripció detallada de les accions comunicatives previstes,
els destinataris de cadascuna d'elles i el disseny de les mateixes.
Els continguts mínims que ha d'incloure el Pla són:





Objectius de comunicació previstos al Pla: que el conjunt d'usuaris
de l'eina estiguin informats amb temps suficient de tot el procés de
posada en marxa i desplegament de l'eina
o Identificació de les audiències clau per a la comunicació:
directors, usuaris clau,...
Línies bàsiques d'actuació
Concreció de les accions, eines i canals que donin sortida a les línies
d'actuació
o Data prevista de desplegament a Producció
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o Calendari de desplegament
Calendari d'execució o cronograma
Mecanismes de seguiment i control del pla

2.6 Entregables
Junt amb la solució, el contractista haurà de proporcionar al BST tots els
entregables relacionats amb el projecte.
La part de Gestió, Control i Metodologia de projecte serà responsabilitat del
contractista.
En aquest apartat, se sol·licita als proveïdors que indiquin i detallin els tipus
de entregables a proporcionar i una explicació breu del contingut de
cadascun.
Es considera un aspecte crític del projecte, conjuntament amb la formació,
per realitzar la transferència de coneixement a BST.

2.7 Organització
Amb caràcter general, el BST controlarà, mitjançant la figura d’un Director de
Projecte, el compliment dels terminis acordats, així com la qualitat i
l’adequació dels serveis objecte d’aquest Contracte i de la seva execució
segons la metodologia i els estàndards del BST.
Igualment, el BST proporcionarà interlocutors per a les diferents disciplines
del Contracte:







Presa de Requeriments
Implantació
Proves
Desplegament
Migració
Integració

Aquets interlocutors tindran la responsabilitat de validar les parts del sistema
que estiguin sota la seva responsabilitat.
Cal que els licitadors detallin a les seves propostes quina es l’organització que
proposen per al Contracte. Cal que aquesta organització inclogui la figura del
Director responsable del projecte del proveïdor, que serà l’interlocutor únic
entre l’adjudicatari i el BST per a totes els temes relacionats amb la gestió i
execució del Contracte.
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2.7.1

Comitè de Direcció

Les seves funcions són les de supervisar la marxa del Contracte i la presa de
decisions que afecten a l’objectiu i abast del mateix. El Cap responsable de
Contracte de l’adjudicatari assistirà a les reunions d’aquest Comitè sempre
que sigui requerit per qualsevol dels seus membres. Quan ho faci serà el
responsable de l’elaboració de la documentació de seguiment del Contracte
necessària per a tal fi i també d’aixecar l’acta de les reunions d’aquest Comitè
a les que hi assisteixi.
Es reuneix normalment cada mes encara que es podrà convocar amb caràcter
extraordinari sempre que es consideri necessari.

2.7.2

Comitè de Seguiment

S’encarrega del dia a dia del Contracte. Resol les incidències i conflictes
menors que apareguin al llarg de la vida del Contracte.
Es reuneix normalment cada 2 setmanes.

2.7.3

Reunions de Seguiment

Amb caràcter obligatori, es convocarà una reunió de kick-off o llançament de
Contracte amb els principals membres del Contracte per part del BST i de
l’adjudicatari.
Es convocaran també amb caràcter obligatori, una reunió per a cada
tancament de fase del projecte.

2.8 Requeriments tècnics de la solució
2.8.1

Volumetria

La càrrega de treball a suportar haurà de ser:
Aproximadament 65 usuaris concurrents directament connectats al sistema.
Hauria de suportar el volum de missatgeria. Actualment s’integren uns 150
missatges diaris d’entrada i uns 150 missatges diaris de sortida amb cada
HIS. Aquest volum es veurà incrementat amb els demogràfics de pacients.
Suport d'una càrrega d'activitat equivalent a la transfusió de 200.000 unitats
d'hematies per any.
2.8.2

Servidors

Els servidors i el Programari base estan explícitament fora de l'oferta que els
proveïdors han de presentar. No obstant això, el proveïdor ha d'especificar
clarament en la seva oferta els requeriments Maquinari i de Programari Base
(sistema operatiu, etc) que haurà de proveir el BST per instal·lar el SIT, On
premise. Aquests requeriments i el seu cost per al BST seran avaluats.
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2.8.3

Clients

L'adquisició dels PC's necessaris per a la implantació queden explícitament
fora del marc d'aquest concurs. Tot i això sí que s'ha d'incloure qualsevol
Programari client específic que el proveïdor necessiti per al funcionament del
sistema.
Ha de ser necessari accedir al SIT via versió WEB per la dispersió geogràfica
dels centres de transfusió.
Els clients han de poder executar el Programari en els sistemes operatius:
Windows XP i Windows 7 i Windows 10.
Integració amb les plataformes ofimàtiques MS Office 2013 o posterior.
Haurà de ser compatible amb qualsevol navegador.
2.9 Metodologia i Pla de projecte
2.9.1

Metodologia

Es valorarà dintre de aquest plec, mediant judici de valor, la metodologia que
aporti més garanties d'èxit en el projecte.
Donades les característiques d'aquest contracte, les empreses oferents
proposaran eines metodològiques per a la planificació i desenvolupament del
projecte, amb la finalitat de garantir criteris de qualitat.

2.9.2

Pla de projecte

Els oferents hauran de presentar el Pla de projecte amb el major nivell de
detall possible, indicant per a cada fase recursos implicats, tasques a
realitzar, entregables o fites.
Es valorarà positivament el poder donar resultats parcials, sense haver
d'esperar al final del projecte.
També es valorarà positivament incloure el pla detallat de formació per a
cada etapa del projecte.
En l'execució del pla de projecte són requisits imprescindibles:







Anàlisi i presa de requeriments del projecte.
Construcció i prototipatge de la funcionalitat del projecte.
Desenvolupaments a mida per completar l'abast del projecte
Posada en funcionament i desplegament del centre pilot
Suport post-arrencada d'almenys un mes.
Posada en funcionament i desplegament de la resta de centres.

Totes les reunions necessàries es realitzaran presencialment en les oficines
centrals del BST i si escau, en qualsevol dels centres BST que te al territori.

@Banc de Sang i Teixits

22

Serveis implantació Hematos a la Transfusió i la llet

2.10 Equip de Projecte
El licitant és responsable de l'aportació de tots els recursos humans i tècnics
necessaris per realitzar les tasques contractades en els terminis
compromesos.
El personal destinat al BST per l'adjudicatari procedirà en la deguda forma i
correcció en les dependències del BST, tenint aquesta el dret d'inspecció al
personal de suport i atenció a usuaris, i a exigir de l'adjudicatari la substitució
d'aquells tècnics que, segons el parer de la mateixa, no observin una actitud
correcta.
El personal destacat en el BST tindrà un caràcter estable. Qualsevol canvi de
personal de l'equip de projecte, haurà de ser conegut i aprovat pel Comitè de
Direcció del projecte. L'equip de persones que s'incorporarà després de la
formalització del contracte haurà d'estar format per components presentats
en l'oferta i conseqüentment valorats, sent els currículums presentats
completament vinculants. BST es reserva el dret de realitzar les accions legals
que consideri pertinent (cancel·lació del contracte, penalitzacions, …) en el
cas que l'equip de treball presentat en l'oferta no sigui el que iniciïn i realitzin
el projecte.
El BST considera que l'equip de projecte presentat en l'oferta és vinculant.
El BST es reserva el dret d'acceptar o rebutjar qualsevol canvi del mateix,
exceptuant només causes de força major.
S'adjuntarà a l'oferta el currículum professional de cadascuna de les persones
assignades al projecte, amb indicació de treballs similars realitzats. BST
requereix validar les referències incloses en els currículums així com
l'experiència professional dels membres de l'equip (anys en sector de
consultoria, implantacions similars, etc). Per a això, BST es reserva l'opció de
sol·licitar informació als partners durant el procés d'adjudicació que permetin
validar els currículums presentats (noms de contactes en clients, telèfons de
contacte, noms en empreses anteriors, …).
Els currículums han de ser d'empleats de l'empresa oferent o UTE. En el cas
en el qual algun dels recursos presentats no estigui contractat pel partner
oferent, aquest haurà d'indicar el nom de l'empresa o la modalitat de
col·laboració entre empresa i recurs (freelance, …). També haurà d'especificar
el repartiment de responsabilitats possibles deguts a una possible negligència
del recurs dins del projecte.
Ha d'indicar-se la ubicació dels Recursos per realitzar el projecte: és preferible
i es valorarà el percentatge presencial dels membres de l'equip durant el
projecte. En l'oferta, el partner ha d'especificar on estarà situat físicament
cadascun dels currículums presentats.
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2.10.1

Funcions del perfil

A continuació s’identifiquen i es descriuen els perfils mínims a proporcionar
per l’adjudicatari:
Perfil

Responsabilitat

Cap de Contracte

És el màxim responsable de dur el Contracte a bon port. Per tant
serà responsable de la gestió del Contracte en les condicions
descrites en aquest plec.
Responsable de les adaptacions, implementació de la solució.
Responsable de les adaptacions a mida per durant el projecte.

Consultor/s
Programador/s

2.11 Condicions d’execució
2.11.1

Garantia

L’adjudicatari es responsabilitzarà del desenvolupament de la solució, i
donarà servei de garantia durant un període mínim de tres mesos posteriors
a la seva implantació en l’entorn de producció. Durant aquest període
l’adjudicatari estarà obligat a resoldre les anomalies detectades imputables a
l’adjudicatari.

2.11.2

Calendari previst d’execució

El licitador haurà de presentar en la seva oferta un calendari detallat de
tasques i terminis d'execució prevists amb l'objecte de poder estimar i
encaixar conjuntament amb el BST quin va a ser el calendari definitiu de
realització del projecte.

2.11.3

Certificacions

Amb motiu de garantir un servei òptim i especialitzat en aquest tipus de
projectes i tecnologies, es valorarà positivament que el licitador disposi de
certificacions.
BST considera que les certificacions són importants, es valorarà que
s'adjuntin totes les certificacions que tinguin cadascun dels components de
l'equip de projecte vinculat a aquest plec.

2.12 Nivell de servei
El projecte s’executarà en les oficines centrals del BST amb una dedicació
mínima entre 3 i 4 dies per setmana dels consultors, fins la finalització del
contracte.
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Aquest projecte es considera com un projecte tancat, per tant el abast indicat
no podrà superar el import licitat.
El proveïdor haurà de garantir en un període màxim de 15 dies naturals, la
substitució d’algun dels membres de projecte sempre i quan marxi de la
empresa, canviï de projecte o ho sol·liciti expressament el BST amb previ
acord.
Per últim indicar que el proveïdor haurà d’oferir un cap de projecte per
coordinar el equip de consultors amb el equip del BST.
El 80% del projecte s’ha de realitzar en les oficines del BST, per tant és
requereix que el equip de consultors siguin de la oficina local (Barcelona o
voltants) de la empresa licitada. Queden excloses les despeses de viatges
que pugui requerir el projecte. Durant les diferents arrancades dels centres
de transfusió el servei serà in situ al centre.
La formació dels equips es farà a formadors, personal del BST. Aquests seran
els encarregats de fer les formacions a la resta del personal del BST.

2.13 Facturació del contracte
Pel que fa a les factures, l’adjudicatari les farà electrònicament o haurà
d’enviar al Departament de Comptabilitat del BST, Passeig Taulat, 116
(08005-Barcelona).
La facturació del contracte serà per fites assolides segons el pla de fites:
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Fita
Validació anàlisi funcional
Validació configuració test, centre pilot
Posada en marxa centre pilot ‐ 1
Posada en marxa centre BST ‐ 2
Posada en marxa centre BST ‐ 3
Posada en marxa centre BST ‐ 4
Posada en marxa centre BST ‐ 5
Posada en marxa centre BST ‐ 6
Posada en marxa centre BST ‐ 7
Posada en marxa centre BST ‐ 8
Posada en marxa centre BST ‐ 9
Posada en marxa centre BST ‐ 10
Posada en marxa centre BST ‐ 11

Any previst
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Posada en marxa centre BST ‐ 12
Posada en marxa centre BST ‐ 13
Posada en marxa centre BST ‐ 14
Posada en marxa centre BST ‐ 15
Posada en marxa centre BST ‐ 16
Posada en marxa centre BST ‐ 17
Posada en marxa centre BST ‐ 18
Posada en marxa centre BST ‐ 19
Posada en marxa centre BST ‐ 20
Posada en marxa centre BST ‐ 21
Posada en marxa centre BST ‐ 22
Posada en marxa circuit llet

2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

%

sense iva
amb iva
10% 26.511,00 € 32.078,31 €
10% 26.511,00 € 32.078,31 €
8,00% 21.208,80 € 25.662,65 €
3,00% 7.953,30 € 9.623,49 €
3,00% 7.953,30 € 9.623,49 €
3,00% 7.953,30 € 9.623,49 €
3,00% 7.953,30 € 9.623,49 €
3,00% 7.953,30 € 9.623,49 €
3,00% 7.953,30 € 9.623,49 €
3,00% 7.953,30 € 9.623,49 €
3,00% 7.953,30 € 9.623,49 €
3,00% 7.953,30 € 9.623,49 €
3,00% 7.953,30 € 9.623,49 €
3,00% 7.953,30 € 9.623,49 €
3,00% 7.953,30 € 9.623,49 €
3,00% 7.953,30 € 9.623,49 €
3,00% 7.953,30 € 9.623,49 €
3,00% 7.953,30 € 9.623,49 €
3,00% 7.953,30 € 9.623,49 €
3,00% 7.953,30 € 9.623,49 €
3,00% 7.953,30 € 9.623,49 €
3,00% 7.953,30 € 9.623,49 €
3,00% 7.953,30 € 9.623,49 €
3,00% 7.953,30 € 9.623,49 €
9,00% 23.859,90 € 28.870,48 €
100% 265.110,00 € 320.783,10 €

Nota: en el cas que el proveïdor de serveis assoleixi les fites en un període
de temps inferior al previst, es podrà acordar un ajustament del pla de
pagament.
Aquest projecte està previst executar-se entre el 2020-21-22 i els imports
màxims a facturar per exercici son:
Exercici

import s/iva

import a/ iva

2020

66.277,50 €

80.195,78 €

2021

132.555,00 €

160.391,55 €

2022

66.277,50 €

80.195,78 €

total

265.110,00 €

320.783,10 €

2.14 Pressupost del Contracte
L’import de licitació del Contracte és de 265.110,00€ sense IVA, 320.783,10€
IVA inclòs, per la implantació de 22 centres sanitaris i les seves integracions.
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2.15 Condicions generals d’execució
2.15.1

Clàusula de propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual dels treballs realitzats a l’empara d’aquest contracte
pertany a BST de forma exclusiva. Els productes o subproductes derivats, no
podran ser utilitzats sense la deguda autorització prèvia.
L’accés a informació i/o productes protegits per la propietat intel·lectual,
propietat de BST, necessaris per al desenvolupament del producte o servei
contractat no pressuposa en cap cas la cessió de la mateixa.
L’empresa contractada accepta expressament que els drets d’explotació dels
productes derivats d’aquest plec corresponen única i exclusivament a BST.
Així doncs, el contractat cedeix, amb caràcter d’exclusivitat, la totalitat dels
drets d’explotació dels treballs objecte d’aquest plec, inclosos els drets de
comunicació pública, reproducció, transformació o modificació o qualsevol
d’altre dret susceptible de cessió en exclusiva, d’acord amb la legislació sobre
drets de propietat intel·lectual.

2.15.2

Confidencialitat

L’empresa contractada s’obliga a no difondre i a guardar el més absolut secret
de tota la informació a la qual tingui accés en compliment del present
contracte i a subministrar-la només al personal autoritzat per BST.
Quan l’objecte del contracte sigui la construcció i/o el manteniment de
Sistemes d’Informació i/o Infraestructures Tecnològiques, el deure de secret
inclou als components tecnològics i mesures de seguretat tècniques
implantades en els mateixos.
L’Empresa contractada serà responsable de les violacions del deure de secret
que es puguin produir per part del personal al seu càrrec. Així mateix, s’obliga
a aplicar les mesures necessàries per a garantir l’eficàcia dels principis del
mínim privilegi i necessitat de conèixer, per part del personal participant en
el desenvolupament del contracte.
Un cop finalitzat el present contracte, l’empresa contractada es compromet a
destruir amb les garanties de seguretat suficients o retornar tota la informació
facilitada per BST, així com qualsevol altra producte obtingut com a resultat
del present contracte.

2.15.3

GDPR

L’adjudicatari s’obliga a tractar les dades de caràcter personal a les quals
tingui accés en ocasió del compliment del present contracte d’acord amb les
instruccions dictades per BST, sense que en cap cas les pugui aplicar ni
utilitzar amb una finalitat diferent a aquell compliment, ni comunicar-les, ni
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tan sols per a la seva conservació, a d’altres persones, i tindrà de conformitat
amb la normativa aplicable en matèria de contractació la consideració
d’encarregat del tractament.
a) L’adjudicatari resta obligat al secret professional pel que fa a les dades
de caràcter personal a les quals tingui accés en ocasió del compliment
del present contracte, obligació que subsistirà, fins i tot, un cop el
contracte s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per
resolució o per qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en
aquest contracte.
Així mateix, l’adjudicatari ha de guardar reserva respecte de les dades
o antecedents dels quals hagi tingut coneixement en ocasió del present
contracte. En aquest sentit, la documentació i informació a la qual
tingui accés l’adjudicatari té caràcter confidencial, i no podrà ser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant,
no se’n podrà fer cap tractament ni edició, informàtica o no, ni
transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit d’execució
directa del present contracte, ni tan sols entre la resta del personal que
tingui o pugui tenir l’entitat que presta el servei objecte d’aquest.
Si l’accés a les dades es fa als locals de BST, l’adjudicatari te prohibit
incorporar les dades a d’altres sistemes o suports sense autorització
expressa i haurà de complir amb les mesures de seguretat establertes
en el document de seguretat del responsable del tractament.
En tota cas, i sens perjudici d’altres mesures a adoptar d’acord amb la
normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, només
podran accedir a les esmentades dades de caràcter personal,
informacions i documentació les persones estrictament imprescindibles
per al desenvolupament de les tasques inherents al propi encàrrec.
Totes elles seran advertides per l’adjudicatari del caràcter d’informació
confidencial i reservada i del deure de secret als quals estan sotmeses,
i aquell serà responsable del compliment d’aquestes obligacions per
part del seu personal.
b) L’adjudicatari manifesta que té implantades les mesures de caràcter
tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades
de caràcter personal a les quals tindrà accés en ocasió de l’execució
del present contracte, tot evitant-ne la seva alteració, pèrdua,
tractament o accés no autoritzat, tenim en compte l’estat de la
tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a
que estan exposades, i en estricte compliment de la normativa vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Aquestes mesures de seguretat implantades per l’adjudicatari són les
corresponents al nivell alt, i son d’aplicació als fitxers, centre de
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tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que
intervinguin en el tractament de les dades en els termes que estableix
aquell reglament.
c) El BST podrà designar, en qualsevol moment, durant la vigència del
present contracte, a personal intern o extern per a verificar que
l’adjudicatari té implantades les mesures necessàries per garantir la
seguretat de les dades de caràcter personal.
d) Durant la vigència del contracte l’adjudicatari haurà de conservar
qualsevol dada objecte de tractament, llevat que rebi indicacions en
sentit contrari del BST.
e) Una vegada executat el present contracte, l’adjudicatari haurà de
destruir i/o retornar al BST, d’acord amb allò que s’estableixi legalment
o les indicacions que li transmeti aquest, les dades de caràcter personal
que hagin estat objecte de tractament per part d’aquell durant la
vigència del mateix, juntament amb els suports o documents en que
consti alguna dada de caràcter personal. El retorn de les dades a BST
es durà a terme en el format i els suports utilitzats per l’adjudicatari
per al seu emmagatzematge.
En el cas que alguna precisió legal exigeix la conservació de les dades,
o de part d’elles, l’adjudicatari haurà de conservar-les, degudament
bloquejades, per impedir-ne l’accés i el tractament en tan en quant
puguin derivar-se responsabilitats de la seva relació amb el BST.
f) En el cas que destini les dades a les quals tingui accés a una finalitat
diferent a l’establerta, o les comuniqui o les utilitzi incomplint les
estipulacions del present contracte o les instruccions del BST,
l’adjudicatari serà considerat responsable del tractament i respondrà
personalment de les infraccions que hagi comès i de les possibles
reclamacions que es puguin produir al respecte.
El BST repercutirà en l’adjudicatari els costos corresponents a les sancions
i/o indemnitzacions a les que hagi de fer front que s’haguessin originat directa
o indirectament pel deficient i/o negligent tractament de dades de caràcter
personal realitzar per l’adjudicatari. En tot cas, l’adjudicatari s’obliga a
mantenir indemne al BST de totes les despeses o altres conseqüències
negatives que se li puguin originar a causa dels esmentats tractaments,
sancions i/o indemnitzacions.
L’empresa contractada s’obliga a comunicar al BST quins treballs seran
objecte de subcontractació i quines seran les empreses que els realitzaran.
Amb el permís exprés i escrit de BST, i actuant en nom i representació
d’aquest, l’empresa contractada formalitzarà el corresponent contracte amb
la empresa o empreses subcontractades que, als efectes de l’aplicació de la
normativa de protecció de dades, tindran la consideració d’encarregats de
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tractament de BST. Aquests contractes s’afegiran com annex al contracte
administratiu que formalitza aquesta adjudicació.
El tractament de dades realitzat per part del subcontractista haurà de complir
amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal, i s’ajustarà així mateix a les obligacions assumides pel contractista
i a les instruccions específiques que li doni el BST al respecte.

2.15.4

Clàusula de personal extern

El Cap responsable de Contracte de l’empresa contractada durà a terme de
forma correcta la gestió del personal i els aspectes relacionats amb la
seguretat de la informació.
L’empresa contractada està obligada a implantar els mecanismes i controls
necessaris per a garantir la confidencialitat, privacitat, integritat i continuïtat
de la informació del BST, i de donar-los a conèixer al seu personal.
El Cap responsable de Contracte de l’empresa contractada, abans del inici de
la prestació del servei objecte del Contracte, haurà de notificar al seu personal
qualsevol obligació a la que l’empresa estigui sotmesa per Contracte, formar
al seu personal en la política i instruccions del BST que els sigui d’aplicació, i
fer signar al seu personal un document d’acceptació de les obligacions
relatives a la seguretat de la informació i protecció de dades de caràcter
personal del BST.
L’empresa contractada haurà de mantenir disponible en tot moment la
informació o treballs resultants de l’objecte del Contracte, amb la finalitat de
comprovar el compliment de les mesures i controls previstos en aquest
apartat.
El Cap responsable de Contracte de l’empresa contractada haurà de mantenir
actualitzada, i en tot moment disponible, una llista de les persones adscrites
a l’execució del Contracte on s’indicarà la data en que van rebre la formació
en política i instruccions del BST, així com el document d’acceptació de les
obligacions relatives a la seguretat de la informació.
El document d’acceptació de les obligacions signat per les persones adscrites
a l’execució d’aquest Contracte serà entregat al Cap responsable de Contracte
de BST, abans de ser donats els permisos per accedir als Sistemes corporatius
del BST o bé abans de ser facilitada la informació per al correcte compliment
del servei contractat, i restarà en poder de l’empresa contractada que haurà
de presentar-los quan siguin requerits pel BST.
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2.16 Contingut dels Sobres
2.16.1

Sobre A

En els sobre A les empreses licitadores hauran de presentar el DEUC (annex
2).

2.16.2

Sobre B

En el sobre B les empreses licitadores hauran de presentar la seva proposta
tècnica, en la qual hauran de fer constar els següents extrems:
1.
Organització del projecte: Resum executiu per la direcció dels
continguts més significatius de la proposta, destacant‐ne l’enfocament,
planificació resumida, la organització i recursos.

2.

Organització del projecte: Plantejament general.

•

Descripció dels Requeriments generals de la solució

•

Requeriments funcionals de la solució per la Transfusió

•

Descripció dels paràmetres i configuracions del SIT

3.

Organització del projecte:

Abast i enfocament de la solució.
Detall tècnic i organitzatiu de la proposta de servei. Cal desenvolupar
detalladament la proposta de servei plantejada per part del contractista. I ha
d’incloure com a mínim:
•
Metodologia en la definició del model comú així com per desenvolupar
el projecte.
•

Pla de formació.

•
Dimensionament de l’equip de treball (assignació de recursos) i
dedicació proposada: perfils, tasques, horari, etc.

4.
Capacitació dels consultors: Es valorarà les certificacions dels
consultors, experiència en el sector i coneixement en altres projectes
realitzats segons es mostri en els seus CVs.

5.

Valoració de la Oferta

Tanmateix, entre els criteris d’adjudicació de l’annex 7, es valorarà la
capacitat de síntesis de la oferta. En definitiva, que sigui sintètica, clara,
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senzilla i entenedora. En tot cas, es pot afegir amb annexes qualsevol
informació que es cregui rellevant per la prestació del servei i que calgui
desenvolupar àmpliament.

2.16.3

Sobre C

En el sobre C les empreses licitadores hauran de presentar la oferta
econòmica i altres criteris avaluables objectivament, d’acord amb l’annex 4
del PCAP.
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