EXP. OBE 19/313

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE GESTIÓ I
DIGITALITZACIÓ D’HISTÒRIES CLÍNIQUES AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ
SANITÀRIA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

EXPEDIENT.- OBE 19/313

1. NECESSITATS A SATISFER
Situació actual
Segons els seus propis Estatuts, la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau (en endavant, la FGS) vetlla per l’increment dels nivells de salut dels ciutadans a
través de la prestació de serveis mèdics-sanitaris, principalment a l’àmbit geogràfic de
Catalunya.
Per a dur a terme aquesta missió, la FGS necessita disposar d’històries clíniques com a eina
útil per a l’assistència dels pacients.
La història clínica electrònica (HCE) es el suport de la documentació clínica més adient per a
l’assistència sanitària per les avantatges de disponibilitat i integració que ofereix davant el
model tradicional; no obstant i, fins la implantació total, existeix una situació de convivència
d’ambdós models que dificulta el procés assistencial. La FGS que està canviant aquest model
té la necessitat de facilitar aquest període de trànsit, mitjançant la digitalització de la
documentació clínica en suport paper dels pacients i la documentació que no es genera dins
del model d’HCE.
Dimensionament
S’ha basat en la situació actual.
Situació de futur
En un futur es preveu que continuarà essent necessari contractar el manteniment i la gestió de
l’arxiu d’històries clíniques.
Els projectes en curs de desenvolupament de la HCE no evitaran la necessitat de manteniment
i de gestió.
2. JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
El motiu d’externalitzar aquest servei és degut a què, a data de la redacció de la present
licitació, la FGS no disposa dels mitjans propis per realitzar aquest servei.
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En particular, la FGS no disposa de personal amb l’especialització suficient per realitzar les
tasques d’integració diària a la HCE, digitalitzant els documents clínics en paper inclosos en el
protocol de digitalització corporatiu, ni els recursos materials necessaris per atendre les
peticions d’accés a la documentació clínica, ni la instal·lació per custodiar el fons documental
d’històries clíniques de la FGS.
3. OBJECTE DEL CONTRACTE
Definida la necessitat, l’objecte del contracte ha de permetre’n la seva satisfacció, és per això
que, en el present cas, l’objecte és la contractació del servei de gestió i digitalització d’històries
clíniques de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Pel que fa a aquesta licitació aplica el codi CPV:
79560000-7 – Serveis d’arxiu
72512000-7 – Serveis de gestió de documents
L’objecte del servei que ha de prestar-se inclou:
-

Gestió de la documentació clínica, incloent emmagatzematge, custòdia, préstec,
transport, recollida i arxivat de la mateixa.

-

Digitalitzar les històries clíniques passives, documentació clínica incremental generada i
altres documents assistencials requerits per l’Hospital.

4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Els criteris de valoració s’han escollit per intentar garantir un equilibri entre el preu i la qualitat
tècnica que busca obtenir la millor relació qualitat - preu.
Vistes les necessitats i l’objecte, procedim a definir els criteris d’adjudicació:

4.1 CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR: 49 punts (Sobre B)
-

Proposta de gestió de l’arxiu d’històries clíniques. Fins a 11 punts.
Els licitadors informaran sobre la proposta de metodologia i organització del servei de
gestió de l’arxiu d’històries clíniques, sempre complint els mínims establerts en el plec de
prescripcions tècniques.
 Metodologia i procediments de gestió de documentació (sol·licituds, devolucions,
etc.) (fins a 4 punts).
 Sistema d’organització i custòdia de l’arxiu (fins a 3,5 punts).
 Sistema de control i gestió de la informació del servei (fins a 3,5 punts).
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-

Proposta organitzativa del servei de digitalització. Fins a 16 punts.
Els licitadors informaran sobre la proposta de metodologia i organització del servei de
digitalització, sempre complint amb els mínims establerts en el plec de prescripcions
tècniques.
 Metodologia a emprar i pla de treball (fins a 4 punts).
 Plataforma de digitalització (fins a 4 punts).
 Condicions tècniques d’execució (fins a 4 punts).
 Sistema de classificació i de metadades associades a la documentació (fins a 4
punts).

-

Programa de qualitat. Fins a 6 punts.
Es valorarà l’adequació dels paràmetres i indicadors que integrin el programa de qualitat
proposat pel servei, sempre complint els mínims establerts en el plec de prescripcions
tècniques.
 Proposta d’auditoria de qualitat periòdica (fins a 2 punts).
 Pla d’anàlisi de la qualitat, la seva implantació i seguiment (fins a 2 punts).
 Proposta de quadre de comandament (fins a 2 punts).

-

Projecte de seguretat. Fins a 6 punts.
Es valorarà l’adequació dels processos que integrin el projecte de seguretat, tant de
tractament, manipulació, custòdia i gestió de dades i històries clíniques com
d’instal·lacions, sempre complint els mínims establerts en el plec de prescripcions
tècniques.
 Sistema de seguretat i tractament i manipulació de dades i històries clíniques
(fins a 3 punts).
 Sistema de protecció d’instal·lacions front a incendis, robatoris i control
d’accessos (fins a 3 punts).

-

Mitjans per a la prestació del servei. Fins a 5 punts.
Es valorarà els mitjans tecnològics, de transport i de comunicació aportats, així com
d’altres mitjans tècnics que aportin valor al objecte del contracte, detallant quantitat, tipus
o model, característiques, etc., complint en tot cas el mínim requerit en el plec de
prescripcions tècniques.
 Equipament tecnològic (fins a 2,5 punts).
 Recursos materials auxiliars i tècnics i consumibles (fins a 0,5 punts).
 Mitjans de transport (fins a 0,5 punts).
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 Mitjans de custòdia i conservació de la documentació (fins a 1,5 punts).
-

Recursos humans. Fins a 5 punts.
Es valorarà l’estructura orgànica i funcional adoptada per a la prestació del servei, el
perfil professional del personal aportat a aquest contracte, fent especial referència a la
serva formació i qualificació per a la realització del servei, així com la seva experiència
prèvia en serveis similars. Igualment, es valorarà el pla de formació específic a aplicar al
personal del servei durant l’execució del mateix.
 Organització de l’equip de treball i descripció dels perfils assignats al servei (fins
a 2 punts).
 Sistema de cobertura de baixes, vacances i altre tipus d’absències del personal
(fins a 1,5 punts).
 Pla de formació del personal assignat al servei: metodologia, sistemàtica,
contingut ajustat a l’objecte del servei i el seu desenvolupament (fins a 1,5
punts).

Es valoraran les propostes en funció de l’adequació a les necessitats de l’Hospital.
La puntuació de cada apartat es farà en funció de les diferències més rellevants
identificades en les diferents propostes presentades.
Les ofertes es valoraran per separat i comparativament entre elles per definir, dins del
rang de punts, la puntuació final.
Es puntuarà les ofertes per ser i comparativament entre els licitadors, a partir de la
documentació aportada es classificaran les propostes com a representatives del grau de
desenvolupament i l’adequació a l’activitat que es desenvolupa en la FGS.
S’atorgarà la major puntuació, no necessàriament la màxima puntuació, a la proposta o
propostes que presentin un major nombre i nivell de detall dels punts detallats a
cadascuna en relació amb la seva adequació a l’activitat que desenvolupa la FGS. En el
cas de que es consideri que la proposta no respon adequadament a les necessitats de les
dependències de la FGS en relació al criteri especificat, la puntuació assignada serà de 0.
Assoliran menor puntuació les ofertes que responguin al següent;


Les ofertes que presentin conceptes indeterminats, com per exemple; “temps de
resposta: immediat/mínim garantit” o equivalent.



Les ofertes que no presentin explicació, presentin una explicació mínima.
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Les ofertes que presentin recursos humans insuficients pel dimensionament del
servei, les que no expliquin les tasques concretes a executar per cadascun
d’aquests o que no puguin donar resposta a les necessitats de la FGS.



Les ofertes que no presentin calendaris d’execució o d’implantació de les accions
descrites en cada criteri o subcriteri, els presentin poc definits o no s’adaptin a les
necessitats concretes de la FGS i el seu funcionament.



Les ofertes que presentin mitjans materials insuficients i/o no especifiquin el seu
control i justificació

Assoliran 0 punts en l’apartat afectat, aquelles ofertes que responguin a algun dels
apartats següents:
Les ofertes que es limitin a descriure el contingut dels Plecs.
Les ofertes que no presentin la documentació requerida de manera total i/o parcial, i /o la
descripció necessària per a poder ser avaluada en el criteri en qüestió.
Puntuació mínima requerida per procedir a la següent fase de valoració:
Si: Els licitadors hauran d’obtenir un mínim de 25 punts en la valoració dels criteris
qualitatius d’acord amb l’article 146.3 de la LCSP (Sobre B). En cas de no obtenir aquesta
puntuació no passaran a la següent fase d’avaluació de la seva oferta econòmica.
En funció de la puntuació obtinguda l’apartat “Criteris avaluables mitjançant judicis de valor” les
ofertes s’agruparan segons les següents categories:
-Excloses: ofertes que no arriben al 50% del total de punts qualitatius (Sobre B).
-Qualitat baixa: ofertes que obtenen entre el 50% i el 65% de la puntuació.
-Qualitat mitjana: ofertes que obtenen entre el 66%i el 75% de la puntuació.
-Qualitat alta: obtenen entre el 76% i el 100% de la puntuació.
No
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4.2 CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES: 51 punts (Sobre C)

Po: Puntuació de l’oferta a valorar
PMAx: Puntuació màxima de ponderació
Ob: Import de l’oferta més econòmica
Ov: Import de l’oferta a valorar

Identificació del caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes:
Per tal de presumir que una oferta presenta caràcter anormal o desproporcionat es seguiran les
següents directrius, segons el que disposa l’article 149.2.b) de la LCSP:
- Quan les ofertes agrupades al grup de “Qualitat alta” (entre el 76% i el 100% de la
puntuació qualitativa) presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més
del 25% de la mitjana del total de les ofertes.
- Quan les ofertes agrupades al grup de “Qualitat mitjana” (entre el 66% i el 75% de la
puntuació qualitativa) presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més
del 30% de la mitjana del total de les ofertes.
- Quan les ofertes agrupades al grup de “Qualitat baixa” (entre el 50% i el 65% de la
puntuació qualitativa) presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més
del 35% de la mitjana del total de les ofertes.
Causes d’exclusió derivades de l’avaluació: No es valoraran les propostes dels licitadors i,
per tant, s’exclouran del procediment, si es dóna algun dels supòsits següents:
- Quan el preu ofert pels licitadors superi el preu màxim establert.
- Quan l’objecte de l’avaluació no compleixi els requeriments mínims establerts en el
Plec de prescripcions tècniques (PPT).
- Quan no s’assoleixi la puntuació mínima subjectiva requerida.
- Qualsevol de les altres causes previstes en el Plec de clàusules particulars i el quadre
de característiques que l’acompanya.
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Respecte de l’admissió de MILLORES i/o VARIANTS
-

Admissió de Millores:

S’admeten
No s’admeten
-

Admissió de Variants:

S’admeten
No s’admeten, d’acord amb el següent: D’acord amb els requeriments tècnics establerts al
PPT, la introducció de variants no suposarien un valor afegit significatiu respecte al present
contracte.
5. EXISTENCIA DE LOTS:
Sí, detallar lots:
No, JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS:
La gestió de l’arxiu d’històries clíniques s’ha de realitzar de forma integral per un sol proveïdor
ja que es tracta d’un entorn altament crític per al correcte funcionament de l’hospital i sobre tot
pel context legal en que s’emmarca la documentació clínica i la protecció de dades personals.
Per aquest motiu, resulta imprescindible que el servei de gestió i digitalització d’històries
clíniques que es contracti sigui realitzat per un mateix proveïdor.
És per això que es considera que dividir el contracte en lots suposaria incórrer en el supòsit
establert al Considerant 78 de la Directiva 2014/24/UE i a l’article 99 de la LCSP, en quant
s’afirma que l’òrgan de contractació pot decidir no dividir el contracte en lots quan això suposi
“hacer la ejecución del contrato excesivamente difícil u onerosa desde el punto de vista
técnico, o que la necesidad de coordinar a los diferentes contratistas para los diversos
lotes podría conllevar gravemente el riesgo de socavar la ejecución adecuada del
contrato”.
6. TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini d’execució del contracte serà d’un any, amb la possibilitat de pròrrogues anuals fins a
cinc anys de durada màxima.
La data d’inici del contracte serà:
[data concreta]
El dia següent al de la seva formalització.
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7. PRÒRROGA
Abans de procedir a la pròrroga es comprovarà les condicions dels serveis, als efectes de
comprovar la seva idoneïtat.
En tot cas, s'estarà allò establert a l'apartat de modificacions contractuals.
8. SUBCONTRACTACIÓ
Sí. d’acord amb l’article 215 de la LCSP es podran subcontractar totes les tasques que no siguin
considerades “tasques crítiques” i que hauran de ser executades directament pel contractista principal. En el
cas present, s’han considerat com a “tasques crítiques” totes aquelles vinculades a l’emmagatzematge,
digitalització i tractament de les històries clíniques.

No s’admet la subcontractació.

9. SUBROGACIÓ
Sí
No

10. CESSIÓ
Sí
No
11. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
No es preveuen modificacions.
Modificacions previstes:
En el cas de que el desenvolupament tecnològic i la informatització de la documentació clínica ho
permeti, s’ha previst que les necessitats de l’Hospital en matèria de servei de digitalització puguin
variar al llarg del termini de contractació.
Aquesta variació es traduiria en una reorganització del servei, amb l’objectiu de fer-lo més eficient
(amb reducció de personal, espais d’emmagatzematge, transport, digitalització i/o qualsevol altre
activitat que es pugui desenvolupar en el marc del contracte).
Dit això, es contempla expressament la possibilitat de modificar el contracte tot i reduint les
prestacions i/o les eines necessàries per portar a terme el contracte, tal i com es descriu en el
PPT.
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12. PRESSUPOST I VALOR ESTIMAT
D’acord amb la precedent anàlisi, el pressupost de la licitació resta de la següent manera:
Pressupost de

Pressupost de

licitació (IVA exclòs)

licitació (IVA inclòs)

256.750 €

325.000 €

% Previst en modificació

0€

0€

Pròrroga

0€

0€

1.283.750 €

1.625.000 €

Pressupost base de licitació
(sobre el que s’haurà de
presentar l’oferta)

VE del contracte (PB +
modificació + pròrroga)

En el càlcul del preu de licitació s’han considerat els següents ítems:


Recursos humans involucrats en base al conveni col·lectiu de l’empresa adjudicatària
actual Severiano Servicio Móvil S.A. (codi de conveni nº 90103252012019).



Costos estructurals d’instal·lacions implicades.

13. PREU DEL CONTRACTE
Preus unitaris
Preu a tant alçat; pel que fa a l’import econòmic de la proposta. És un preu global per a la
realització de tot el servei segons especificacions del PPT.
14. FACTURACIÓ
La facturació del contracte serà mensual, a mes vençut.
15. PENALITATS PER INCOMPLIMENT
S’estableixen les següents faltes i penalitats:
15.1. Per manca de compliment mensual en el moviment d’històries clíniques: 0,20€ per
cada 1.000€ del preu del contracte al dia.
15.2. Per demora en els lliuraments, en qualsevol dels suports de la informació clínica:
0,20€ per cada 1.000€ del preu del contracte al dia.
15.3. Per incompliment o compliment defectuós que afecti als aspectes tinguts en compte
com a criteri de valoració de les ofertes: un 1% del preu del contracte llevat que
motivadament l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment sigui greu o molt greu,
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podrà arribar fins a un 5%, en el primer cas i fins a un 10% en el segon. La reiteració en
l’incompliment es tindrà en compte per a valorar la gravetat.
15.4. Per incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte: si
el contractista, per causes imputables a ell mateix, incompleix parcialment el contracte o
l’execució d’alguna o algunes de les prestacions definides en el contracte, l’òrgan
contractant podrà optar, indistintament, per la resolució del contracte o per la imposició
d’una penalitat del 10% de l’import de la prestació definida en el mateix i no executada,
sense que en aquest últim cas tingui dret el contractista a l’abonament de la prestació no
realitzada.
15.5. Per execució defectuosa del contracte: aquestes penalitats hauran de ser
proporcionals a la gravetat de l’incompliment i l’import no podrà ser superior al 10% del
pressupost del contracte.
15.6. Per incompliment del compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els
mitjans personals i materials suficients pel seu normal desenvolupament: a l’igual que
l’anterior punt, aquestes penalitats hauran de ser proporcionals a la gravetat de
l’incompliment i el seu import no superarà el 10% del pressupost del contracte.
15.7. Per incompliment del disposat el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que
respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades,
s’actuarà segons l’establert al citat reglament.
Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del
responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives
mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’han
d’abonar al contractista.
16. ACCÉS A DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Si per a l’execució del present contracte el licitador o contractista pot tenir accés a dades de
caràcter personal, li serà d’aplicació el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, comprometent-se a signar, quan
així li ho requereixi la FGS, els compromisos de protecció de dades que corresponguin.
17. SOLVÈNCIA TÈCNICA
Acreditar un mínim de contractes de similars característiques realitzats en els darrers anys,
segons requeriments expressats en el Quadre de característiques.
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És indispensable que els ofertants acreditin disposar de les següents certificacions vigents:
1. Certificat segons norma UNE/ISO 30301:2011 que acrediti disposar d’un sistema de
gestió pels documents implantat en l’organització de les empreses licitadores, en el que
l’abast de la certificació inclogui expressament la prestació de serveis de custòdia,
gestió i digitalització d’arxius, segons activitat objecte del contracte, o equivalent.
2. Certificat segons norma UNE/ISO 27001:2013 que acrediti disposar d’un sistema de
seguretat de la informació, que garanteixi el compliment dels protocols de seguretat en
tots els processos, en el que l’abast de la certificació inclogui expressament la prestació
de serveis de custòdia, gestió i digitalització d’arxiu, segons activitat objecte del
contracte, o equivalent.
3. Certificat segons norma UNE/ISO 20000-1:2011 que acrediti disposar d’un sistema de
gestió de serveis de tecnologies de la informació implantat en l’organització de les
empreses licitadores, en el que l’abast de la certificació inclogui expressament la
prestació de serveis de custòdia, gestió i digitalització d’arxius, segons activitat objecte
del contracte, o equivalent.
18. SIGNATURES

Xavier Martin Llonch
Director de Gestió i Sistemes d’Informació

PN

JG
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