Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi
Dept. Logística – contractació administrativa
Jacint Verdaguer, 90
08970.- Sant Joan Despí
Tel 93553 12 00 ext 7448
a/e: contractaciocsi@csi.cat

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE
1

Dades de la sol·licitud
Data: 19 d’agost de 2021
Data prevista d’inici del subministrament: 01 de novembre de 2021
Nom del sol·licitant/s: Javier Grueso. Director Sistemes d’Informació

2

Detall licitació

Centre/s destinatari:

܈
܆
܆
܆

CSI
HT

 ܆ABS Collblanc
HDM
 ܆ABS La Torrassa
Centre de serveis  ܆ABS Sagrada
compartits
Familia
 ܆ABS Gaudí
 ܆Salut Pública

 ܆CAE Sant Feliu
 ܆CAE Cornellà
 ܆CAE La Torrassa
 ܆Residencia
Francisco Padilla
 ܆Residència
Collblanc

Tipus de licitació:

܆
܈
܆
܆

3

Subministrament (fungibles)
Subministraments (Inversió)
Servei
Obra

 ܆Concessió de serveis
 ܆Mixt
 ܆Serveis a les persones

Elecció del procediment

 ܈Procediment Ordinari
 ܈Obert no harmonitzat
 ܆Obert Harmonitzat
 ܆Contracte Marc
 ܆Simplificat
 ܆Simplificadissim
 ܆Procediment Restringit ( Annex IV)
 ܆Procediment Extraordinari
 ܆Negociat sense publicitat
 ܆Diàleg Competitiu
 ܆Licitació amb negociació
 ܆Associació per a la innovació
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4

Informe de necessitats ( indicar la necessitat que es vol cobrir amb el contracte)

L’aposta del Consorci Sanitari Integral per les noves tecnologies i la digitalització de la
informació converteix la connexió a la xarxa en un element vital per al seu funcionament. Els
actuals equipaments de concentració dels usuaris cap als servidors han quedat fora de
manteniment per part del seu fabricant, cosa que posa en risc la disponibilitat de la xarxa en
cas de qualsevol incidència amb aquests equipaments. A més, l’incessant creixement del volum
de dades que viatgen per la xarxa informàtica obliga a incrementar la capacitat de procés
d’aquests equipaments, a més de dotar-los de noves funcionalitats que millorin la seguretat i
disponibilitat de la xarxa.
Aquesta és la necessitat que es vol cobrir en aquest expedient, renovant els equips obsolets
per equips amb més capacitat i funcionalitats que permetin donar resposta a les actuals i futures
necessitats de connectivitat dels sistemes d’informació del CSI.

5

Modificació del contracte

܆

SI

܈

NO

Si heu marcat que SI:

6

Motivació de la insuficiència de mitjans ( únicament en el cas de serveis)

7

Objecte del contracte
Subministrament i manteniment d'equipament Core i Agregació de datacenter per al
Consorci Sanitari Integral.
El contracte objecte d’aquesta licitació és un contracte mixt, que comprèn prestacions
pròpies dels contractes de subministraments i dels contractes de serveis i que se sotmetrà
al règim dels contractes de subministrament en constituir aquesta la prestació amb més
importància a l’empara de l’article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.

Es material de pròtesis
Cal regular dipòsit del material
Té associat equips en cessió
Cal que manteniment/electromedicina intervingui
Requereix connexions específiques amb informàtica
Cal que informàtica decideixi sobre algun aspecte
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Serveis Implicats

8

Cap

Determinació del preu

El preu de licitació correspon a l’actual preu contractat
Si heu marcat que NO:

 ܆SI

 ܈NO

a. Informar de l’increment/ decrement d’import anual (amb i sense IVA) i el %
d’increment/decrement respecte l’import actual
“No procedeix informar de l’increment ni decrement respecte de l’import actual perquè es
tracta d’un subministrament/servei/obra de nova contractació”

b. Justifiqueu la metodologia de determinació del preu de licitació
“El preu màxim d’aquesta licitació és conseqüència de la prospecció de mercat realitzada
a tal efecte. Per tant es considera preu actual de mercat.”

9

Pressupost del contracte
Anualitats (durada del contracte)
Pròrroga, si escau

4 anys

No es preveu

Pressupost de licitació sense IVA (pressupost anual * durada):

98.500,00 euros sense IVA

Pressupost de licitació amb IVA (pressupost anual * durada):

119.185,00 euros amb IVA

Pressupost pròrroga:

No es preveu

Tipus d’IVA

21 %

Import IVA:

20.685,00 euros sense IVA

Percentatge de modificació, si escau

No es preveu

Import de modificació, si escau

No es preveu

Valor estimat

98.500,00 euros sense IVA

(pressupost anual * durada+pròrroga+import modificació):

Partida pressupostària
Memòria justificativa del contracte
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;SI

Expedient d’abast plurianual

܆NO

 ܆SI  ܈NO

Divisió per lots
Núm. de lots

1

Distribució anual del pressupost de licitació sense IVA
>Žƚ

Lot únic

ϮϬϮϭ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϯ

ϮϬϮϰ

ϮϬϮϱ

Subministrament

Serveis

Total

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

82.000 € sense
IVA

8.000€
sense
IVA

90.000€
sense IVA

2.125€
sense
IVA

2.125€
sense
IVA

2.125€
sense
IVA

2.125€
sense
IVA

Distribució anual de l’IVA
>Žƚ

Lot únic

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϯ

ϮϬϮϰ

ϮϬϮϱ

Subministrament

ϮϬϮϭ
Serveis

Total

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

17.220€

1.680€

18.900€

446,25€

446,25€

446,25€

446,25€

Les propostes es poden presentar a diferents lots

 ܆SI

 ܈NO

Els licitadors poden ser adjudicataris de més d’un lot
Els imports màxims dels lots es poden superar
Els imports màxims dels articles es poden superar
Les propostes s’hauran de presentar al lot sencer
S’accepten variants

܆
܆
܆
܈
܆

܈
܈
܈
܆
܈

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

En cas de no dividir en lot l’objecte del contracte es requereix justificació expressa:
El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals el lot únic no es divideix
en sublots.
I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN CONTRACTE DEL
SECTOR PÚBLIC.
El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 ( en endavant LCSP) ,en el que es disposa el següent:
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“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la
realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots,
i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi
hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos
de contractes de concessió d’obres.
En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de
l’objecte del contracte, els següents:
a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir
injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de contractació
ha de sol·licitar un informe previ a l’autoritat de defensa de la competència corresponent
perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la circumstància esmentada.
b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte
del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per
a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar
la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria
veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes
diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient.”
Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a l’article 5 estableix el següent:
“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe
que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o
documents que regeixen les contractacions.”
Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte
els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.

-

L’objecte del contracte no admet fraccionament.

L’objecte del contracte és el subministrament, instal·lació i manteniment d’uns equipaments de
xarxa que connectin les dades guardades als servidors del Consorci Sanitari Integral amb tots els
usuaris ubicats al seu hospital més gran, Moisès Broggi. Aquests equipaments poden ser diversos
i configurats de maneres molt diferents, fet que provoca que només l’empresa que dissenya i
instal·la aquests equipaments en pugui oferir el seu manteniment per avançat, ja que d’una d’altra
manera un licitador no pot saber els elements proposats en la resta de propostes, fent impossible
dimensionar el seu manteniment.
Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la divisió del
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.

10 Classificació que s’exigeix als licitadors i justificació

Memòria justificativa del contracte
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No és preceptiva
11 Criteris de Solvència tècnica o professional i econòmica i financera, amb la
justificació.

a) Solvència econòmica i financera (art. 87 LCSP):
•

Volum anual de negocis o, si s’escau, volum anual de negocis en l’àmbit
d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit al millor exercici dins
dels tres últims exercicis disponibles en funció de la data de constitució o d'inici
de les activitats de l'empresari, per import igual o superior al pressupost de
licitació o proporcionalment als lots als quals es liciti. En aquest sentit, el
licitador haurà de presentar els seus comptes anuals aprovats i dipositats al
Registre Mercantil o certificació de l’esmentat dipòsit mitjançant nota simple
informativa expedida pel Registrador, i si l’empresari no està inscrit al Registre
Mercantil dipositats en el registre oficial en el que hagi d’estar inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu
volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil. Els licitadors hauran d’aportar juntament amb
els comptes anuals una declaració signada per l’apoderat indicant el volum de
negocis global de l’empresa.

b) Solvència tècnica (art. 89 LCSP):
•

Relació dels principals subministraments efectuats en el curs de com a màxim
els tres últims anys, indicant-ne l’import, dates i destinatari públic o privat i
sempre i quan els subministraments siguin del mateix tipus o naturalesa similar
o anàloga a l’objecte del contracte.
Els subministraments efectuats s’acrediten mitjançant certificats de bona
execució expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari és una
entitat del sector públic o quan el destinatari és un comprador privat, mitjançant
un certificat expedit per aquest.
L’import anual d’aquests subministraments serà com a mínim igual a la suma
d’imports anuals dels lots als que el licitador presenti la seva oferta. Per al cas
d’empreses de nova creació (amb una antiguitat inferior a cinc anys), si el
contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, la seva solvència es
podrà acreditar per qualsevol dels altres mitjans que a continuació s’indiquen,
sense que li sigui aplicable el requisit de l’execució d’un número determinat de
subministraments.
Per determinar la correspondència entre els subministraments acreditats i els
de l’objecte del contracte es verificarà la coincidència entre els tres primers
dígits dels seus respectius codis CPV.
Els licitadors hauran d’acreditar que l’import anual acumulat en l’any de major
execució dels darrers tres anys dels subministraments corresponents al mateix
tipus o naturalesa que el que correspon a l’objecte del contracte és igual o
superior al 70% del l’anualitat mitja del contracte estimat del contracte.

c) Solvència tècnica específica:
Memòria justificativa del contracte
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•

•
•

Tres certificats de bona execució d’un import d’un mínim del 90% de la licitació
emprant equips de la mateixa marca i família que els oferts. Es pot presentar
tant certificats que englobin totes les tecnologies o parcials però es tindran que
presentar certificats per tots els equips. Aquests certificats serveixen per a
demostrar que el licitador té experiència en projectes de similar mida i criticitat,
afavorint així una bona proposta i implantació de la mateixa.
Certificació ITIL Foundation o superior
Perfils professionals:
o S’estableixen diferents perfils professionals generals, tenint en compte
el propi projecte, les tasques relacionades amb servidors i les tasques
de xarxa. Aquests perfils les tindran que complir totes les persones
involucrades en la resolució tècnica de peticions contemplades en
aquest plec. El licitant tindrà que aportar, en la presentació de la oferta
tècnica, Curriculums Vitae (CV) anonimitzats (sense nom i cognoms de
la persona) de les persones que realitzaran qualsevol de les tasques
que sorgeixin de la licitació.
o Cap de projecte: el perfil de Cap de projecte tindrà que complir amb les
següents característiques:
 Titulació: Mòdul professional Superior relacionat amb la part
tecnològica, industrial, etc.
 Altres titulacions: PMP vigent durant tota la duració del
contracte
 Experiència: Tres anys treballant com a cap de projectes.
 Altres titulacions: Certificació ITIL Foundation o superior

12 Subcontractació
SI ܆
NO ܈
La subcontractació no és susceptible per la naturalesa del contracte, ja que s’exigeix el màxim
de qualitat tant en la implantació y migració del nou sistema com en el seu posterior
manteniment. Subcontractar alguna d’aquestes parts a terceres empreses suposaria un risc
en la qualitat de la solució implantada, repercutint en la disponibilitat dels sistemes i serveis
corporatius del CSI.
13 Obligació de Pòlissa de Responsabilitat Civil
a) Obligació de constituir una pòlissa de responsabilitat civil: SI
b) Import: ------

܆

NO ܈

L’adjudicatari vindrà obligat a constituir una pòlissa de responsabilitat civil amb l’import
de cobertura mínim per sinistre que s’assenyala, i mantenir-la vigent durant tot el termini
de vigència del contracte.
L’empresa proposada com a adjudicatària ha de lliurar una declaració responsable on es
comprometi a mantenir vigent la pòlissa sol•licitada durant el període d’execució del
contracte.
Memòria justificativa del contracte
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14 Subrogació del personal
a) SI

܆

NO ܈

* Nota: En el cas que hi hagi personal a subrogar, serà el que consta al Plec de
Prescripcions Tècniques.
En el cas que hi hagi subrogació, el contractista té l’obligació de respondre dels salaris
impagats als treballadors afectats per subrogació, així com de les cotitzacions a la
Seguretat social meritades, encara en el cas que es resolgui el contracte i aquells siguin
subrogats per un nou contractista, i sense que en cap cas aquesta obligació correspongui
a aquest últim. En aquest cas, el Consorci Sanitari Integral, un cop acreditada la manca
de pagament dels salaris esmentats, procedirà a la retenció de les quantitats degudes al
contractista per a garantir el pagament dels salaris esmentats, i a la no devolució de la
garantia definitiva fins que no es acrediti l'abonament d'aquests.
15 Criteris d’adjudicació i condicions especials d’execució amb la justificació
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà d’acord al article 145.3.f) amb
la aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, tenint en compte que es tracta d’un
subministrament i s’ha de valorar la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir
ofertes de gran qualitat per cobrir de la millor manera possible les necessitats de la
institució. Els criteris d’adjudicació han estat seleccionats d’acord amb els requisits
assenyalats a l’article 145.5 LCSP:
a) Estan vinculats a l’objecte del contracte
b) S’han formulat de manera objectiva i respectant els principis d’igualtat, no
discriminació, transparència i proporcionalitat.
c) Garanteixen que les ofertes seran avaluades en condicions de competència
efectiva i amb especificacions que permeten comprovar de manera efectiva la
informació aportada pels licitadors.
Criteris objectius
Els criteris objectius d’adjudicació o avaluables de forma automàtica son els següents:
Criteri
Preu de licitació
Anys de suport addicionals

Valoració
51
4

Preu de licitació
Per al càlcul de l’oferta econòmicament més avantatjosa El licitador amb menor preu proposat
obtindrà la màxima puntuació segons la fórmula:

Memòria justificativa del contracte
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PUNTUACIÓ
MÀXIMA
CRITERIS
OBJECTIUS

51 punts

OFERTA ECONÒMICA
D’acord amb la següent formula:

WǀсWƵŶƚƵĂĐŝſĚĞů͛ŽĨĞƌƚĂĂsĂůŽƌĂƌ
WсWƵŶƚƐĐƌŝƚĞƌŝĞĐŽŶžŵŝĐ
KŵсKĨĞƌƚĂDŝůůŽƌ
KǀсKĨĞƌƚĂĂsĂůŽƌĂƌ
/>с/ŵƉŽƌƚĚĞ>ŝĐŝƚĂĐŝſ
VP = sĂůŽƌĚĞƉŽŶĚĞƌĂĐŝſ
VP = 3
Justificació de l’assignació del valor 3 en el factor de modulació:
Licitació en la qual s’ha d’exigir que la prestació s’executi amb un alt
nivell qualitatiu, atesa la complexitat tècnica i la persecució d’una bona
qualitat tècnica per sobre de l’estalvi econòmic. Quan un professional
sanitari té una incidència informàtica necessita ser atès de la millor
manera possible i això només es pot aconseguir amb un bon servei, en
quan a qualitat es refereix.

51 punts

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s’apreciaran de conformitat
amb el plec de clàusules administratives particular

Anys de suport addicionals (4 punts)
El requeriment mínim de la licitació és d’un total de 4 anys de suport. En cas que l’oferta inclogui
anys de suport addicionals es valoraran aquests anys addicionals, amb les mateixes condicions
especificades al plec de prescripcions tècniques, segons la següent fórmula:

ܲ݅ܿܽݑݐ݊ݑyܽݐݎ݂ܱ݁ כ ܽݎ݈݈݅ܯ
ܱ݂݁ܽݐݎ௫
Criteris subjectius
Lot únic:
Els criteris qualitatius han estat seleccionats d’acord a l’article 145.2 LCSP:
Memòria justificativa del contracte
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 ܈Característiques funcionals i estètiques dels articles
 ܆Accesibilitat
 ܆Disseny per totes les persones usuaries
 ܆Característiques socials
 ܆Característiques mediambientals o innovadores
 ܆Organització, qualificació i experiència del personal adscrit
 ܆Comercialització i les seves condicions
 ܆El servei posventa i l'assistència tècnica i els compromisos relatius a recanvis
 ܆El procés de lliurament, el termini de lliurament o execució i seguretat del
subministrament
Per a cadascun dels criteris de valoració qualitatius/tècnics avaluables de forma
subjectiva, que a continuació es relacionen, es realitzaran les valoracions en els
termes previstos en cadascun dels criteris, obtenint cadascuna de les ofertes, en
cadascun dels criteris, la puntuació corresponent.
Posteriorment, en el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una puntuació
igual o superior al 50% de la puntuació màxima establerta per a cada criteri, s’aplicarà
a les puntuacions obtingudes inicialment de cada criteri la fórmula següent:
ܲ ൌ ܲݔ

ܸܶ
ܸܶ௩

En cada criteri les puntuacions finals que es concediran a les empreses seran les que
resultin d’aplicar aquesta fórmula.
No obstant, en el cas que cap de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al
50 % de la puntuació de cada criteri, no s’aplicarà la fórmula anterior.
Un cop obtingudes les puntuacions finals, els licitadors que no obtinguin una puntuació
de 22 punts dins del l’apartat de criteris subjectius no passaran a la següent fase
d’avaluació de l’oferta econòmica.

Els criteris subjectius d’adjudicació son els següents:
Criteri
Disseny general de la solució
Connectivitat Cisco Nexus 9300
Memòria justificativa del contracte
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Prestacions dels equipaments
Connectivitat Firewalls FG1800F
Qualitat de la memòria tècnica presentada

10
5
5

Disseny general de la solució (15 punts)
Dins d’aquest apartat es valorarà:
• Robustesa i simplicitat de la solució (8 punts): En un sistema d’alta criticitat com aquests
switchos que connectaran tots els usuaris de l’hospital amb els servidors on hi ha les
dades dels sistemes d’informació, una solució ha de ser robusta per eliminar punts de
fallida únics que interrompin el servei. Alhora, com més simple sigui aquesta solució
més fàcil és el seu manteniment o detecció d’incidències en cas de produir-se, per això
la valoració de la robustesa i simplicitat de la solució és un aspecte molt important en
aquesta licitació. Aquella solució que incorpori més elements de prevenció d’errors o
més elements de redundància obtindrà millor puntuació. En aquest apartat es tindrà en
compte no només elements hardware com els switchos, sinó també els components
software. També la simplicitat del disseny serà valorada en aquest apartat, premiant el
disseny que permeti una gestió més senzilla. Es valorarà la inclusió d’elements per
substitució immediata en cas de caiguda d’algun dels equips, com poden ser fonts
d’alimentació o ventiladors d’spare.
• Gestió i monitorització de la infrastructura (4 punts). Un element clau per a la resolució
d’incidències és la possibilitat d’impedir que es produeixin. Un bon sistema de gestió
que faciliti els canvis de configuració que calgui fer, o una monitorització que doni
informació sobre l’estat habitual del sistema respecte a moments puntuals son eines
que eviten incidències o en faciliten la seva detecció en cas de produir-se. Dins d’aquest
apartat es valoraran les funcionalitats que aporti l’eina de gestió i monitorització de la
xarxa. Entre els aspectes a valorar hi ha la possibilitat d’afegir components de la
infraestructura actual del CSI en aquesta eina.
• Integració amb la resta de solucions corporatives de gestió i suport de la infraestructura
de xarxa (3 punts): La complexitat dels sistemes d’informació del CSI és elevada i per
això es disposen d’eines de gestió i suport. Si els nous equipament s’integren amb les
solucions existents facilitarà la feina a l’equip d’operacions, estalviant temps de
formació o coneixement de nous sistemes. Com s’especifica al plec, el CSI disposa de
les eines del fabricant Aruba: Airwave i Clearpass. La solució que permeti la millor
integració amb aquestes tecnologies obrindrá la millor puntuació. Un exemple
d’aquesta integració seria el suport de de Radius CoA (RFC3576) amb la compatibilitat
completa amb el sistema RADIUS existent Aruba Clearpass.

Connectivitat Cisco Nexus 9300 (10 punts)
El volum d’informació que viatja per la xarxa és cada cop més gran. Les capacitats de moure
aquesta informació d’un punt a l’altre de la xarxa actual de CSI és suficient per a la demanda
actual, però és molt difícil preveure el moment en que ja no ho serà, per això, si l’oferta del
licitador millora la capacitat de connexió entre els usuaris de CSI i les dades dels sistemes
d’informació estarà preparant la xarxa per a futures necessitats. En aquest sentit, es valorarà
la millora en la connectivitat mitjançant la substitució dels enllaços 10Gb per una connectivitat
Memòria justificativa del contracte
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completa de 40Gbe o 100Gbe mitjançant la inclusió de QSFP+ / QSFP28 compatibles amb els
equips de commutació de data-center descrits al plec tècnic (Cisco Nexus 93180YC-EX).
Obtindrà la millor puntuació la solució que ofereixi la millora més completa en ample de banda
i redundància.
Per l’obtenció d’aquest punts, a l’oferta s’haurà d’incloure tant els transceptors originals dels
equips ofertats com el compatibles dels actuals equips Cisco.

Prestacions dels equipament d’agregació fibra (10 punts)
La capacitat de moure dades per la xarxa interna del CSI esta condicionada pel volum que
poden assumir els cables de connexió per una banda i per la capacitat d’injectar la informació
en aquests cables per part dels equipaments. És per això que en aquest criteri es valorarà la
capacitat de moure paquets d’informació dels equips proporcionats, així com la quantitat de
ports on en poden injectar, ja que com més capacitat tinguin, més possibilitat de creixement
futur otorgarà a la xarxa del CSI. Donats els requeriments mínims expressats al plec de
prescripcions tècniques, es valoraran aquelles propostes que incorporin equipament amb un
rendiment superior del demanat a les següents característiques segons estan definides en el
plec tècnic. Obtindrà millor puntuació la solució que inclogui els equipaments amb més
rendiment (Throughput i Mpps). Per altra banda, es valorarà la capacitat dels equips en
referència a la quantitat de ports d’ample de banda superior (40Gb/100Gb) disponibles.
Obtindrà millor puntuació la solució amb més ports d’alt rendiment.

Connectivitat firewalls FG1800F (5 punts)
No només esta augmentant el tràfic intern de la xarxa, sinó també les dades que s’envien cap
a sistemes externs com la Història Clínica compartida de Catalunya o la Recepta electrònica.
Aquestes connexions a sistemes externs només aporten valor si s’envia i es rep la informació
de manera quasi immediata i per això és crític la capacitat de connexió dels equips proposats
cap als equipaments de connectivitat cap a l’exterio de la xarxa CSI (firewalls).Es valorarà la
millora en la connectivitat mitjançant la substitució dels enllaços 10Gb per una connectivitat
completa de 40Gbe mitjançant la inclusió de QSFP+ compatibles amb els equips tallafocs
descrits al plec tècnic (Fortigate Fortinet 1800F). Obtindrà la millor puntuació la solució que
ofereixi la millora més completa en quant a ample de banda i redundància.
Per l’obtenció d’aquest punts, a l’oferta s’haurà d’incloure tant els transceptors originals dels
equips ofertats com el compatibles dels actuals equips Fortinet.

Qualitat de la memòria tècnica presentada (5 punts)
En un projecte que demana una implementació el més ràpida possible, però que per altra banda
exigeix la minimització d’errors, una bona memòria tècnica demostra tant un elevat coneixement
de la solució, com l’entorn on s’ha d’implementar, i també una alta capacitat de gestió. Tots ells
elements claus per a l’èxit d’aquest projecte.
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Dins d’aquest apartat es valorarà la qualitat general de la memòria tècnica presentada, basantse en aspectes com les accions contemplades en el pla de d’implantació, eines de gestió del
projecte, anàlisi de riscos, proposta de protocols tècnics, etc.

Condicions especials d’execució: En aplicació del art. 202.2 de la LCSP s’aplicaran
les següents condicions:
• Afavorir la formació en el lloc de treball
• Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment
dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables
16 Accés i tractament de les dades protegides de caràcter personal (LOPD)
Accés a dades protegides de caràcter personal:

܆SI

܈NO

Quines?:  ܆Pacients
 ܆Administratiu

 ܆Personal
L’execució del contracte requereix tractament de dades per part de l’empresa
contractista:
܆SI. La finalitat per la que es cedeixen les dades és per tal de portar a terme correctament
l’execució del contracte i perquè l’objecte d’aquest així ho requereix.
܈NO
La definició de les condicions i garanties del tractament de la informació i dades de
caràcter personal a les que l’adjudicatari pugui accedir com a conseqüència del
compliment del contracte es regularan a l’encàrrec del tractament corresponent.
El licitador o licitadors que resultin adjudicataris del present contracte, en aplicació del
Decret-Llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel que s’adopten mesures urgents per raons de
seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i
telecomunicacions, es comprometen al següent:
•

•
•

A presentar, abans de la formalització del contracte -juntament amb la
documentació a presentar com a futur adjudicatari-, una declaració en la que es
posi de manifest on seran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis
associats als mateixos.
A comunicar qualsevol canvi que es produeixi, mentre duri l’execució del
contracte, de la informació facilitada a la declaració referida en el punt anterior.
A indicar en la seva oferta si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis
associats a aquests i, si és així , a indicar el nom o perfil empresarial del
subcontractistes, que s’haurà de definir per referència a les condicions de
solvència professional o tècnica.
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Totes aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions especials d’execució,
tenint, per tant, el caràcter d’obligacions contractuals essencials als efectes del previst a
la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211.
17 Mostres

S’han de presentar mostres a la fase inicial?
Quantes:
Es necessitaran mostres en altre fase?

 ܆SI

 ܈NO

 ܆SI

 ܈NO

 ܆SI

 ܈NO

 ܆SI

 ܈NO

Observacions:

Es necessita demostracions?

18 Visita/es al/s centre/s?

És obligatori realitzar visita/es per a presentar proposta?
Calendari previst / instruccions concretes

19 Documentació
S’utilitzen annexos? SI
Indicar:
PPT - Plec de prescripcions tècniques
Annex 01 Criteris adjudicació
Annex 02 Criteris objectius Annex 03 Documents a incorporar als sobres
Documents que els licitadors han d’aportar en el sobre A
1.
2.
3.
4.

Índex
Dades complementàries (Model 1)
Declaració de confidencialitat (Model 2)
Si s’escau, compromís de constituir-se formalment en una Unió Temporal
d’Empreses (Model 3)
5. Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)
Documents que els licitadors han d’aportar en el sobre B
1. Model 8: Documentació sobre B
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2. Documents de l’epígraf 5 (oferta tècnica del licitador) del Plec de prescripcions
tècniques
Documents que els licitadors han d’aportar en el sobre C
1. Model 9: Declaració econòmica
2. Annex 02 Criteris objectius

20 Altres / comentaris
Responsable del contracte
JAVIER GRUESO
MULA - DNI
(AUT)

Firmado digit
or JAVIER GRUESO
MULA - DNI 5
(AUT)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consorci Sanitari Integral, 2.5.4.97=VATESQ5856254G, ou=Treballador públic de nivell
t ' t t cació, sn=GRUESO MULA - DNI
ivenNam
,
serialNumber=IDCES
, cn=JAVIER
GRUESO MULA - DN
(AUT)
Fecha: 2021.09.13 10:43:31 +02'00'

Javier Grueso Mula
Director de sistemes d’informació del Consorci Sanitari Integral
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21 Informe de valoració de la despesa

S’ha rebut en aquesta Direcció Economicofinancera, per a la seva valoració,
l’expedient de despesa generada per la contractació corresponent a la memòria
justificativa adjunta.
De l’examen i contingut de l’apartat corresponen a la determinació del preu i
pressupost del contracte de la memòria, i un cop examinats els registres comptables,
es preveu que existirà crèdit suficient al pressupost del Consorci Sanitari Integral, per
tant, la Direcció Economicofinancera informa favorablement la proposta presentada en
la data que consta en la present signatura, per la posterior autorització de la despesa,
si s’escau, de l’Òrgan de Contractació.
L’eficàcia del contracte en relació a les despeses per a exercicis posteriors queda
condicionada a l’aprovació dels pressupostos dels referits exercicis.

2021.09.14
12:06:45 +02'00'
Sergio Oleaga Pérez de Mendiguren
Director economicofinancer del Consorci Sanitari Integral

Memòria justificativa del contracte

16 de 16

DC/MJC/02

