Informe justificatiu per la contractació del Sistema d’informació per
la gestió del procés de citació i administració de les vacunes
utilitzant la solució de Salesforce mitjançant tramitació
d’Emergència per motiu del context generat per la pandèmia del
coronavirus COVID-19.
1. Objecte de l’expedient d’emergència
Sistema d’informació per la gestió del procés de citació i administració de les vacunes per
la crisis del COVID-19 utilitzant la solució de Salesforce.
Codi CPV . 72212517-6 (Serveis de desenvolupament de software de TI)

2. Necessitat de la contractació per emergència i context
Segons el “MODEL DE CONTRACTACIÓ TIC PER LA GESTIÓ DE LA PANDEMIA DE
LA COVID19 I LA UTILITZACIÓ DEL PROCEDIMENT D’EMERGÈNCIA”, signat en data
1 de setembre de 2020, i atesa la regulació que el Decret llei 26/2020, de 23 de juny, fa
dels procediments d’emergència, considera que el CTTI ha d’estar habilitat per utilitzar el
procediment d’emergència, de manera excepcional, per donar a les necessitats de Salut.
Atenent l’INFORME DE NECESSITAT D’UN SERVEI TIC VINCULAT A COVID del l’Àrea
TIC Departament de Salut i de l’Àrea de Sistemes d’Informació del Servei Català de la
Salut, signat en data 18 de març de 2021, és necessària la contractació d’un sistema
d’informació per la gestió del procés de citació i administració de les vacunes per la crisis
del COVID-19 utilitzant la solució de Salesforce.
El programari a implantar és la solució de vacunació (VAMS) desenvolupada sobre
Salesforce, atenent als següents quatres principis:





És una solució de CRM en model SAAS que permet un desplegament molt ràpid i
una gran escalabilitat per respondre a pics d’activitat
La solució dona cobertura end-to-end a tots els processos de vacunació previstos
i a tots els requeriments descrits anteriorment.
Permet la seva customització i disposa d’eines potents per la integració amb els
sistemes d’informació propis
És una solució contrastada en multitud de sistemes sanitaris, algunes de les
referències inclouen més de 40.000 professionals o 25 Milions de ciutadans. Es
relacionen algunes referències (no totes són públiques): Austràlia, Irlanda, Nova
Zelanda, Estat de Ontario (Canadà), diferents estats, comtats i ciutats d’Estats
Units (Califòrnia, Florida, North Carolina, Utah, South Carolina, Nevada, Ohio,
Washington, Delaware, County de Christian (Missouri), Ciutat de New York,
Chicago, ...). També te un acord amb l’aliança GAVI, que promou la utilització
extensiva de vacunes al mon, i que a través del mecanisme COVAX facilitarà la
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distribució de 2.000 milions de dosis de vacunes als 190 països participants que
acabin complint els requisits
Un cop revisat l’informe de necessitat del servei, la temporalitat definida i els motius
d’urgència que es relacionen s’ha identificat que la única manera de disposar el servei en
les condicions necessàries es el procediment d’emergència pels següents motius:






El CTTI no disposa de cap canal de contractació per poder garantir que la solució
per la gestió del procés de citació i administració de les vacunes per la crisis del
COVID-19 estigui disponible per permetre absorbir l’acceleració del ritme de
vacunació que la Unió Europea preveu a partir del mes d’abril de 2021.
La necessitat de disposar d’aquesta solució en els temps requerits (abril 2021)
tampoc permet la tramitació d’urgència d’acord amb el procediment previst a
l’article 119 LCSP perquè no seria possible finalitzar la contractació amb temps
suficient per poder prestar el servei.
Per motius d’import no es pot fer una procediment menor

Atenent que cal garantir la correcta parametrització i implantació de la solució, en un
temps molt reduït i amb exigències de qualitat altes, que aquest fet comporta que
l’integrador ha de conèixer en profunditat la solució a implantar i a la vegada disposar d’un
ampli coneixement dels sistemes de salut per tal de garantir l’adaptació i connexió de la
nova solució als mateixos.
IBM no només coneix en profunditat la solució VAMS, donat que n’ha estat l’integrador en
diverses de les referències, sinó que disposa d’una pràctica local potent en la plataforma
Salesforce que ha liderat implantacions com CaixaBank o Nestlé. Addicionalment IBM a
banda de treballar des de fa anys per diferents entitats públiques del SISCAT ha participat
activament en donar resposta des de la tecnologia als processos crítics covid (cens
diversos, integració resultats analítica, ...) facilitant la integració consistent dels processos
i del nou sistema de vacunes.
En conseqüència, es conclou que l’empresa que te la capacitat d’executar les tasques
d’adaptació i connexió requerides, donat el seu coneixement de la solució Salesforce i el
coneixement dels sistemes de salut, en tractar-se d’un proveïdor habitual en el
desenvolupament i manteniment d’aquests sistemes, és l’empresa Viewnext, S.A. amb
NIF A80157746.
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3. Pressupost base de licitació i VEC
El valor estimat del contracte és de 1.250.045,20 euros IVA exclòs, i es igual al
Pressupost base de licitació sense IVA..
El pressupost base d’aquesta licitació és de 1.512.554,69 euros IVA inclòs, corresponent
1.250.045,20 euros a la base imposable i 262.509,49 euros a la partida d’IVA (21%).
Dades finançament fons contingència COVID19
Actuació

Compte Comptable

Font Finançament

Sol. Solucions
associada

APL2401

601120

FF008

985PDA20PE.000

4. Termini estimat de durada del contracte
S’estableix la vigència des del 01 de març de 2021 fins el 31 de març de 2023..

5. Dades del licitador
L’empresa adjudicatària que es proposa al contracte d’emergència compleix els
requisits de capacitat i solvència tècniques necessàries atès que es tracta d’un
proveïdor habitual de l’objecte del present expedient.
 Nom: IBM Global Services España, SA.
 NIF : A80599459
 Dades de contacte:
o Nom: Oriol Viaplana Canal
o Mòbil: +34 618.270.418
o Correu electrònic: oriol.viaplana@es.ibm.com
 Nom Apoderat:
o Nom: Francisco Javier Roncero Merino
o NIF: 28953842Q
Signat digitalment a L’Hospitalet de Llobregat.

Jordi Gabaldà i Azofra
Director Àrea TIC – Departament de Salut

Valentí Arroyo Peña
Director - Aprovisionament i Seguiment de la
Contractació
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