Expedient BSA 4/15
Dubtes dels licitadors i respostes relatives al procediment de contractació
de la Gestió Integral del Servei de Laboratori de Badalona Serveis
Assistencials, SA

PREGUNTA 1.- En el Plec Tècnic, apartat 2.5, es diu, en relació al Sistema
d'Informació de Laboratori (SIL):
2.5.6. El SIL serà un sistema web i serà compatible amb els navegadors més comuns
al mercat IE8, IE9 o superior, Crome, Firefox.
El licitador consulta si és requisit indispensable que el SIL sigui en format web.
Per condicionants tècnics, accessibilitat al programa (fins i tot en atenció
domiciliària) i facilitat d'instal·lació, atès l'elevat nombre de PCs que composen la xarxa
informàtica assistencial de l'organització, BSA aposta per un Sistema d'Informació de
Laboratori (SIL) basat en tecnologia web, la qual cosa és un requisit bàsic.
Arrel de la resposta sobre el requisit d'un sistema d'informació (SIL) basat en
tecnologia web, ens agradaria ampliar una mica la informació sobre l'accessibilitat que
ha de tenir el SIL des de fora del laboratori per poder dimensionar correctament les
funcionalitats:
1 -Quants ordinadors aproximadament tenen connexió fora del laboratori.
Estem parlant d'aproximadament 900 estacions de treball.

2-Tasques que es desenvolupen des de aquestes connexions.
Les funcionalitats que aquestes màquines realitzen són les següents:
2.1.- Sol·licitud de peticions de laboratori sobre els sistemes d'Història Clínica
Electrònica: Gesdohc i ECAP.
2.2.- Consulta de resultats de laboratori sobre els sistemes d'Història Clínica
Electrónica: Gesdohc, ECAP i TESIS.

3- Per altre banda també ens agradaria tenir, si fos possible, la persona de
contacte del Laboratori de Referencia de Catalunya per poder parlar del cost de
manteniment del software EYRA que està actualment funcionant i axí poder
avaluar les dos opcions de SIL que es poden triar.
La direcció del LRC ens comunica que l’import del manteniment anual de l’aplicatiu
Eyra (manteniment de llicències de Caché incloses) és de 32.395,00 € + IVA anuals.
Si us cal més informació respecte el manteniment de l’aplicatiu EYRA, la persona de
contacte del Laboratori de Referència de Catalunya és el director de sistemes
d’informació, Sr. Ernesto León. eleon@lrc.es

Badalona, 8 de setembre de 2015

