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1.‐ OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ.
El present expedient de contractació administrativa té per objecte el dret d'ús per part de l’
Hospital de Viladecans i Hospital Universitari de Bellvitge, que són els hospitals de la Gerència
Territorial Metropolitana Sud (GTMS), de les llicències i la implantació d'una aplicació
informàtica per a l'obtenció d'indicadors comparatius de benchmarking en qualitat assistencial
i gestió de recursos amb la informació actualitzada en línia, accessible a diferents usuaris
autoritzats i amb l'assessoria tècnica continuada per part de l'empresa adjudicatària.

2.‐ ABAST
2.1.‐ Finalitat i condicions del servei
La finalitat de la contractació és disposar de les llicències d'ús d'una aplicació informàtica que
permeti obtenir els resultats funcionals i de qualitat dels hospitals de la GTMS.
Els resultats a subministrar per l'aplicació han d'incorporar comparacions amb un benchmark
nacional, mitjançant un accés a un servei on‐line amb connexió via internet, per obtenir
aquesta informació actualitzable a mesura que les dades diàries dels hospitals de la GTMS
estiguin disponibles, acompanyat per un suport tècnic permanent d'un consultor expert.

3.‐ DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
3.1. CARACTERÍSTIQUES DE L'APLICACIÓ I DEL SUPORT CONTRACTAT

• Accés a informes des de qualsevol lloc de treball mitjançant connexió via internet al servei
online per veure els resultats sense limitació temporal d'aquest accés.
• Càrrega de dades del CMBD en el sistema, amb la periodicitat que els hospitals de la GTMS
desitgin.
• Creació, dins dels hospitals de la GTMS, de diferents perfils d'usuaris amb continguts
diferenciats accedint als seus propis resultats actualitzats quan ho desitgin.
• Selecció de períodes temporals d'anàlisi
• Manteniment de 2 anys d'informació històrica per comparar diferents períodes fàcilment.
• Suport permanent de tècnics experts en l'eina i en el benchmarking.
• Confidencialitat de la informació i garantia de seguretat de les dades.
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3.2. FASES DEL SUPORT TÈCNIC PER A LA INSTAL∙LACIÓ:
a) ‐ Parametrització de les aplicacions d'acord amb les característiques i estructura de serveis
de l'hospital
b) Procés d'implantació del sistema en els diferents hospitals i la seva correcta posada en
marxa incloent formació dels responsables del sistema als hospitals de la GTMS.
c) ‐ Posada en marxa del servei amb la càrrega de dades dels dos anys més recents disponibles
d) Manteniment de la informació actualitzada dels resultats de l'hospital, comparat amb un
patró extern, per indicadors clau de gestió de recursos i qualitat assistencial
e) ‐ Dues sessions presencials del consultor expert als hospitals a l'any.
d) ‐ Suport permanent en remot (via telefònica o per correu electrònic) per a la resolució de
dubtes durant el període de contractació.

3.3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'APLICACIÓ: CONTINGUT DELS INFORMES:
3.3.1 Informes
Els informes s'elaboraran a partir de les dades del CMBD que els hospitals de la GTMS hagiN
carregat en el sistema.
Els informes comprendran una anàlisi detallada dels resultats assistencials assolits pels
hospitals de la GTMS fins a l'últim dia amb informació introduïda en el Sistema, comparat amb
els resultats assistencials esperats per a l'hospital. Els informes hauran de presentar indicadors
clínics i assistencials operatius amb un component descriptiu, evolutiu i comparatiu amb
hospitals espanyols del mateix nivell.
Els diferents usuaris dels hospitals de la GTMS podran triar el període temporal a analitzar.
Quan sigui tècnicament viable, cada Usuari del Sistema podrà, a més, seleccionar entre dos
graus d'exigència de l'estàndard de comparació (Peer ‐ la mitjana d'hospitals similars‐ o
Benchmark ‐el mitjana dels millors hospitals‐).
L'estàndard de comparació ha d'incloure un mínim de 15 hospitals amb característiques
estructurals i de cartera de serveis similars a l'hospital. L'empresa adjudicatària ha d'incloure
en la seva proposta la descripció de la base de dades d'hospitals que pot conformar aquest
estàndard de comparació.
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Els diferents mòduls d'anàlisi inclosos en l'Informe seran els següents:
• Qualitat de la informació subministrada
• Anàlisi de la casuística atesa
• Anàlisi de la complexitat dels processos atesos
• Anàlisi de les estades hospitalàries, per GRD amb indicadors comparatius ajustats per
casuística.
• Anàlisi de les estades preoperatòries, per GRD amb indicadors comparatius ajustats per
casuística.
• Anàlisi de la ambulatorització quirúrgica
• Anàlisi de la mortalitat intrahospitalària
• Anàlisi de les complicacions hospitalàries
• Anàlisi de les readmissions relacionades urgents, a 30 dies

L'anàlisi dels indicadors de mortalitat, complicacions i readmissions s'ajustaran pel risc dels
pacients, incloent en aquest ajust com a mínim l'edat, el sexe, el tipus d'ingrés (programat o
urgent), el risc del diagnòstic motiu d'ingrés, el risc de les comorbiditats i les complicacions
ocorregudes durant el període d'hospitalització, així com el risc dels procediments efectuats
durant la seva estada.
Per a cada un dels indicadors analitzats en els diferents mòduls, l'Informe de presentar per a
cada hospital tres valors (sempre que la informació ho permeti): un primer valor per a
l'hospital en el període seleccionat per l'usuari com actual, un segon valor per al hospital en el
període seleccionat per l'usuari com anterior i un tercer valor corresponent al resultat esperat
per al període seleccionat per l'usuari al comparar‐se amb el patró de referència respectiu.

3.4. CARACTERÍSTIQUES DEL SUPORT TÈCNIC PERMANENT
Assignació del seu consultor de referència: L'empresa adjudicatària designarà un consultor
experimentat per acompanyar als hospitals de la GTMS en els processos de difusió i
dinamització de la informació per a la gestió.
El consultor de referència realitzarà dues sessions presencials a l'hospital cada any, en què
podrà presentar dictàmens sobre el diagnòstic o evolució de l'hospital o realitzar sessions de
treball ad hoc, segons la voluntat de l'hospital.
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En paral∙lel a les funcions del consultor de referència, l'empresa adjudicatària haurà d'oferir
suport permanent a la utilització, manteniment i resolució de problemes en relació al
funcionament del sistema. L'empresa adjudicatària oferirà a més suport en remot (via
telefònica o email) per a consultes relacionades amb l'aplicació.
3.5. CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT
L'empresa adjudicatària haurà de garantir la seguretat de la informació utilitzada per a la
prestació del servei en línia, d'acord amb les lleis aplicables.
Per això el sistema ha de disposar dels mecanismes adequats per complir amb els requisits de
disponibilitat, autenticació, integritat i confidencialitat en l'accés a la informació així com en les
comunicacions de dades necessàries per a la prestació del servei. El servidor del sistema haurà
de disposar de certificació SSL vàlida per a la transmissió de dades xifrades i per a la verificació
de la relació entre el servidor i l'empresa adjudicatària.
El sistema haurà de comptar amb mecanismes per a la verificació i control d'accés a les dades
de caràcter personal d'acord amb la Llei vigent.
L’empresa adjudicatària haurà de tenir en vigor el certificat ISO 27001
L'empresa adjudicatària haurà de posar a disposició de l'hospital informació clara i precisa
relativa a les bones pràctiques en l'ús del sistema per garantir la seguretat de la informació.

4.‐DIRECCIÓ I SEGUIMENT DELS TREBALLS.
4.1. Equip de treball:
Tant l'empresa adjudicatària com el mateixos hospitals de la GTMS designaran una persona
que es responsabilitzarà de la parametrització del sistema, l'estructura de la informació a
enviar i l'assignació d'usuaris.
L'empresa adjudicatària designarà el consultor de referència que s'encarregarà de les sessions
de presentació i del suport on‐line.
4.2. Temps de resposta:
Els hospitals de la GTMS l podran accedir i utilitzar el servei al llarg de la durada del contracte,
24 hores al dia i 365 dies a l'any.
Els hospitals de la GTMS carregaran en el sistema la base de dades CMBD amb la periodicitat
que determini, amb la limitació de 1 enviament d'informació al mes.
L'empresa adjudicatària actualitzarà els informes accessibles via web en un termini màxim de 2
dies laborables.
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5.‐ PROPIETAT DELS TREBALLS
Tots els estudis i documents elaborats pel contractista o pel propi hospital com a conseqüència
de l'execució del present contracte seran propietat dels hospitals de la GT,S, el qual podrà
reproduir‐los, publicar‐los i divulgar‐los, total o parcialment, sense que pugui oposar‐s'hi
l'adjudicatari.
L'adjudicatari renuncia expressament a qualsevol dret que sobre els treballs realitzats com a
conseqüència de l'execució del present contracte pogués correspondre‐li. En cap cas
l'adjudicatari podrà requerir, fer ús o divulgació de dades, anàlisi, estadístiques, estudis,
documents o qualsevol tipus d'informació utilitzats o elaborats com a conseqüència d'aquest
Plec de Condicions, el contracte que es derivi d'ell i de les aplicacions informàtiques detallades,
ja sigui de forma total o parcial, directament o extractada, original o reproduïda, llevat que
s'hagin publicat o que la Conselleria de Sanitat, a través del director del projecte, ho autoritzi
expressament per escrit.

7.‐ PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES
Tal i com s’estableix a la clàusula 8 del plec de clàusules administratives, d’acord amb l’article
159.6 c) de la LCSP l’oferta es lliurarà en un únic sobre o arxiu electrònic.
Les empreses licitadores han, de presentar oferta telemàticament, mitjançant la plataforma
de Contractació Pública.

8.‐ ESTRUCTURA DEL PROCEDIMENT
Aquesta licitació està dividida en 2 lots, corresponent cadascú als següents hospitals:
Lot 1 Hospital Universitari de Bellvitge
Lot 2 Hospital de Viladecans
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