MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE RELATIU A L’ADQUISICIÓ D’UNA SOLUCIÓ DE VIRTUAL
PATCHING DE SERVIDORS AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ
SANITÀRIA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

EXPEDIENT.- OBE 19/398

1.

NECESSITATS A SATISFER

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 utilitzar sistemes d’informació. La utilització de sistemes
d’informació implica riscos molt específics de seguretat, que cal atendre apropiadament. La seguretat dels
sistemes d’informació inclou un abast molt ampli d’aspectes i, entre ells, hi ha la necessitat d’actualitzacions
periòdiques de programari per a corregir les vulnerabilitats que es van detectant.
Situació actual
L’actualització del programari dels servidors és una tasca que requereix molta feina manual, implica aturades
de servei, necessitat de coordinar les actuacions amb els nivells directius de l’hospital, i riscos considerables
d’implicacions imprevistes.
Tot plegat ocupa molt temps, i el nombre d’intervencions és inferior al que és desitjable, generant-se riscos de
seguretat que es podrien reduir.
Aquest contracte adquireix una solució per a la protecció automàtica dels servidors que aplica mentre no es fa
efectiva l’actualització real del seu programari, i que no requereix aturades de servei.
Dimensionament
La solució s’ha dimensionat per a tots els sistemes d’informació actuals de l’hospital gestionats pel departament
d’informàtica, llicenciant a nivell de servidors físics amfitrions.
Situació de futur
S’anticipa que aquesta solució requerirà un manteniment de les subscripcions o compra de programari, però
que no hauria de generar situacions d’exclusivitat d’un proveïdor.

2.

JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

Aquesta licitació només inclou serveis pel que fa a la instal·lació dels sistemes adquirits, i a la garantia i
subscripcions de programari de fabricant.
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La realització de la feina d’instal·lació per personal especialitzat i experimentat en el producte concret
subministrat garanteix millor obtenir bons resultats, facilita el traspàs de coneixement necessari, i no implica un
esforç significatiu respecte al global del contracte.

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 d’una solució de virtual patching de servidors per a satisfer les finalitats
institucionals de la FGS.

Pel que fa a aquesta licitació apliquen els codis CPV:
•

48760000-3 Paquetes de software de protección antivirus

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

Adquirir un producte amb altes garanties d’efectivitat.

•

Minimitzar els costos associats.

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

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

Subscripció o manteniment de llicències per a tot el termini contractat.

-

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

-

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

-

Suport a les dificultats que puguin aparèixer.

-

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

Manteniment associat al contracte
S’inclouen prestacions de garantia de fabricant, tant de subscripció de llicències com de resolució de
problemes.
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Tipus de contracte
Contracte de serveis
Contracte de subministrament
Contracte mixta en el que preval, per import el contracte de subministrament

Cessió d’equips
No s’inclou.

Licitació conjunta
Aquesta és una licitació de la FGS.

Contractes exclusius posteriors
No es preveu que es pugui donar aquesta situació.

4.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Vistes les necessitats i l’objecte, procedim a definir els criteris d’adjudicació:

-

Criteris avaluables mitjançant criteris subjectius: 34 punts (Sobre B)

Criteri de valoració

Puntuació

Valoració de l’arquitectura
Aportacions de l’arquitectura

5

Valoració de les funcionalitats
Funcionalitats de la solució i la seva implementació

10

Funcionalitats d’administració, monitoratge i explotació implementades

5

Implantació dels requeriments de rendiment

5

Valoració dels serveis
Metodologia a utilitzar

2

Pla d’implantació, proves i formació

5

Condicions de suport i manteniment

2

Total puntuació subjectiva

34

Les propostes es valoraran per separat i comparativament i s’atorgarà la millor puntuació a aquella proposta
que millor s’adapti a les necessitats de l’Hospital.
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Es valoraran les estratègies descrites en la proposta i els compromisos adquirits; però no es faran avaluacions
pràctiques en el moment de la valoració de les propostes.
La Fundació posa en coneixement dels licitadors que l’objectiu de la valoració dels criteris subjectes a judici de
valor és puntuar millor les ofertes que es considerin més viables i que responen millor a les necessitats
concretes de la Fundació. S’atorgarà la major puntuació, no necessàriament la màxima puntuació, a la
proposta o propostes que presentin aportacions més significatives per a l’hospital i un major nivell de
detall en els punts detallats a cadascuna. En el cas de que es consideri que la proposta no respon
adequadament a les necessitats de l’Hospital en relació al criteri especificat, la puntuació assignada serà de 0.

Puntuació mínima requerida per procedir a la següent fase de valoració:
Si: Els licitadors hauran d’obtenir un mínim de 17 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 criteris subjectius” les ofertes
s’agruparan segons les següents categories:
- Excloses: ofertes que no arriben al mínim de punts qualitatius (Sobre B)
- Qualitat baixa: ofertes que superen el mínim de punts qualitatius i assoleixen fins el 65% de la
puntuació.
- Qualitat mitjana: ofertes que obtenen més del 65% i fins el 75% de la puntuació.
- Qualitat alta: obtenen més del 75% i fins el 100% de la puntuació
No.

-

Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 66 punts (Sobre C)

Criteri de valoració

Puntuació
màxima

Valoració del preu global
Aquesta puntuació es calcularà aplicant la fórmula:
(1-((Oe-Om)/Il)) * P
on:
66
Oe es refereix a l'oferta avaluada
Om es refereix a l'oferta millor
Il es refereix a l'import màxim de licitació
P es refereix a la puntuació de l'apartat
Total puntuació objectiva
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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” (més del 75% i fins el 100% de la puntuació)
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” (més del 65% i fins el 75% de la puntuació)
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” (superen el mínim de punts qualitatius i
assoleixen fins el 65% de la puntuació) 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’exclouen del procediment, si es dóna algun dels supòsits següents:
•

Quan el/s preu/s ofert/s pel/s licitador/s supera/en el/s preu/s màxim/s establert/s.

•

Quan la suma dels preus detallats presentats no coincideixi amb el preu total presentat.

•

Quan l’objecte de la valoració no compleix els requeriments mínims establerts en el Plec de
prescripcions tècniques (PPT).

•

Quan la valoració subjectiva no assoleixi el mínim de punts exigits.

Justificació dels criteris d’adjudicació: es dóna compliment al que disposa l’article 145 LCSP respecte dels
criteris d’adjudicació que permeten contractar un subministrament de qualitat d’acord amb les especificacions
detallades al PPT. Es tracta, en efecte, de criteris vinculats a l’objecte del contracte que permeten mantenir
condicions de competència efectiva. Aquests criteris es basen en una relació qualitat-preu.

Tots els criteris es troben estretament vinculats entre ells donat que busquen exactament la mateixa finalitat
que consisteix en disposar d’un solució de patching virtual per als servidors que resulti efectiva.
Admissió de MILLORES i/o VARIANTS
-

Admissió de Millores:

S’admeten, d’acord amb el següent.
No s’admeten.

-

Admissió de Variants:
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S’admeten,
No s’admeten, d’acord amb el següent: D’acord amb els requeriments tècnics establerts al PPT, la introducció
de variants no suposaria un valor afegit significatiu respecte del present contracte.

Es demana una solució segons el disseny que l’hospital ha considerat apropiat per a les seves necessitats i que ha
reflectit en el plec de prescripcions tècniques.

5.

EXISTÈNCIA DE LOTS

Si, detallar els lots:

No, JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS:

Es tracta de l’adquisició d’un sol element i per tant no es considera viable dividir la licitació en lots. Es requereix
que el subministre ho faci un sol contractista de forma integral i amb el mínim nombre d’interlocutors. Cal evitar
qualsevol risc de descoordinació o que l’execució resulti massa complexa.

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

La data d’inici del contracte serà:
[data concreta] 1 desembre 2019
El dia següent al de la seva formalització.

Es considera un màxim de 1 mes des de la signatura del contracte fins a l’acceptació del lliurament de la solució en
funcionament.
Un cop lliurada la solució, el termini mínim contractat de subscripció, garantia i manteniment és de 25 mesos.

Llocs d’execució:
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La solució es lliurarà a la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau: Carrer de
Sant Quintí 89, 08025 de Barcelona.

7.

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. Cap de les tasques que
conformen l’objecte del contracte revesteix la qualitat de “tasques crítiques” i, per tant, podran ser subcontractades.

No s’admet la subcontractació.

8.

SUBROGACIÓ

Sí
No

9.

CESSIÓ

Sí, d’acord amb els límits que preveu l’article 214 de la LCSP.
No

10. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

No es preveuen modificacions.
Modificacions previstes:
Es preveu la possibilitat de necessitar ampliar la solució en el cas que l’Hospital necessiti incrementar el
dimensionament de servidors, o necessiti incloure en la solució algun servidor concret no previst inicialment
(import d’un 20% del contracte).

11. ALTRES COSTOS
Primes o pagaments als candidats o licitadors
Revisió de preus
Altres
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12. PRESSUPOST I VALOR ESTIMAT
D’acord amb la precedent anàlisi, el pressupost de la licitació és el següent:

Pressupost iva exclòs

Pressupost
de licitació

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

41.322,31

% previst en modificació

8.264,46

Pròrroga opcional

-

VE del contracte (PB + modificació + pròrroga)

49.586,78

Pressupost iva inclòs

Pressupost
de licitació

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

50.000,00

% previst en modificació

10.000,00

Pròrroga opcional

-

VE del contracte (PB + modificació + pròrroga)

60.000,00

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

Adquisició dels productes als fabricants.

-

Instal·lació i formació.

-

Prestació dels serveis de garantia i manteniment.

-

Costos indirectes, inferiors al 5% del contracte.

13. PREU DEL CONTRACTE
El preu del contracte es formularà, d’acord amb allò establert a l’article 102 de la LCSP en funció de:
Preus unitaris
Preus aplicables a tant alçat.

14. FACTURACIÓ
La facturació es realitzarà en un sol termini un cop acceptada la posada en funcionament de la solució.
No s’ha previst cap pagament per objectius.
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15. PENALITATS PER INCOMPLIMENT
S’aplicaran les penalitats recollides al PPT a la seva clàusula 5.1.6.
En el supòsit que la implementació final no compleixi amb algun dels resultats compromesos en la proposta
presentada l’hospital tindrà dret a:
•

Exigir al contractista l’ampliació immediata de la solució fins a complir amb els compromisos
adquirits.

•

Resoldre el contracte sense haver de pagar a l’adjudicatari cap mena de compensació.

16. OBSERVACIONS ADDICIONALS
Solvència tècnica
Per garantir la solvència tècnica es demanen als licitadors les següents certificacions vigents:
•

Si el licitador no és directament el fabricant, partnership amb el fabricant dels equips presentats
(acord de col·laboració que impliqui l’adequada formació del licitador en el producte subministrat i el
recolzament del fabricant en cas necessari), o certificació del fabricant conforme el licitador està
capacitat per executar amb èxit aquesta operació.

•

Haver executat en els darrers anys un mínim de projectes de la mateixa temàtica que la licitació en
curs i que sumin un import mínim en relació al pressupost màxim de licitació, segons les condicions
habituals reflectides en la normativa.

•

Certificació ISO 9001 o equivalent o millor, que asseguri la utilització de metodologia en la gestió
dels serveis contractats. En aquest context la certificació ISO 20.000 es consideraria una acreditació
superior, i per tant vàlida per a certificar la solvència tècnica.

Format presentació sobre C (Dades objectives)
Dades a presentar en el sobre C:
•

El licitador inclourà declaració de l’import econòmic total de la seva proposta, que serà igual o inferior
al pressupost de licitació.

•

La proposta econòmica inclourà informació dels preus unitaris i nombre d’elements inclosos que
sumen el valor del total de la proposta.
o

Quedarà clarament diferenciat els costos associats a cadascun dels equipaments, a les
diferents llicències de programari, i els serveis del licitador (instal·lació, configuració, suport, ...).

o

Pel que fa als serveis del licitador cal diferenciar clarament els imports associats als treballs
inicials de posada en funcionament de la instal·lació dels treballs posteriors de manteniment i
suport.

o

El preu total presentat inclourà el manteniment i subscripcions de tot el període contractat, a
comptar des de la posada en producció del sistema.
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o

La suma dels preus unitaris aplicada al dimensionament presentat pel licitador haurà de
coincidir amb l’import del valor total de la seva proposta.

o

Els preus unitaris no seran objecte de valoració. Únicament es valorarà el preu global.

17. 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.
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18. Signatura

Barcelona,

Xavier Martín
Director de Gestió i Sistemes d’Informació

LM
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