PETICIÓ D’OFERTA DE SERVEIS PER A LA L’ELABORACIÓ
PUBLICACIÓ DE LES EDICIONS 9 I 10 DE LA REVISTA ONA

I

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
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La revista ONA 25 anys de sostenibilitat és una publicació de l’Agència Menorca
Reserva de Biosfera nascuda l’any 2018 amb motiu del 25è aniversari de la declaració.
És una revista que té l’objectiu de divulgar l’activitat que en matèria de sostenibilitat es
desenvolupa a l’illa.
L’objecte principal de l’encàrrec de servei és l’elaboració del contingut, disseny,
maquetació i edició, impressió i distribució de les edicions 9 i 10 de la revista ONA, tot
donant continuïtat a l’actual estil de la revista per mantenir-ne la coherència.
2. TASQUES I CARACTERÍSTIQUES A DESENVOLUPAR EN EL SERVEI
El servei inclou la planificació, les feines d’elaboració de continguts, correcció
lingüística, disseny, maquetació i edició, impressió, distribució i promoció, per a la
publicació de dues edicions de la revista ONA (el nombre 9 primavera-estiu i el nombre
10 tardor-hivern).
La revista ONA és una publicació d’actualitat capaç de transmetre el concepte de
Reserva de Biosfera, les característiques i els seus valors essencials, a la vegada que
explica les iniciatives i activitats desenvolupades en aquest marc per la societat, ja
sigui de projectes o activitats impulsats des de l’administració, les entitats, les
empreses de l’illa o la societat en general. També inclou articles d’opinió de persones
particulars o vinculades a entitats com ara l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) o
diverses entitats de l’illa. Per aquest motiu els continguts es redacten amb un format
periodístic, posant especial èmfasi en la divulgació per al públic en general, abastant
totes les edats.
El contractista assumeix els compromisos següents:

•
•
•
•

•

Es compromet a la preparació per part de professionals de la comunicació del
contingut dels articles i entrevistes, i en general de tots els continguts inclosos
a la revista.
També queda inclòs en el servei les tasques de revisió lingüística dels
continguts.
També serà l’encarregat del disseny i maquetació de tots els continguts,
inclosa portada i contraportada.
Es compromet al proveïment de tota la informació gràfica de la portada,
contraportada i continguts, incloses fotografies, gràfics i infografies que ajudin a
il·lustrar i complementar els continguts inclosos a la revista. S’evitarà en la
mesura del possible la utilització d’imatges no realitzades a Menorca, excepte
en els casos que sigui indispensable, i sempre prèvia comunicació a l’Agència.
L’empresa contractista serà l’encarregada també de la impressió i control de
qualitat de la revista, fins l’acabat final. Fent-se responsable de la qualitat final
del producte editat.
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es

•

•

•

•

Serà també l’encarregada de realitzar la distribució dels exemplars editats en
centres públics. A l’hora de definir la llista de llocs de distribució podrà comptar
amb l’assessorament de l’Agència Menorca RB.
Un cop editat cadascun dels nombres, el contractista es compromet a fer
promoció i difusió de la revista i oferir un enllaç per a la descàrrega en pdf, a
més
de
l’enllaç
a
la
revista
a
la
pàgina
de
l’Agència:
https://menorcabiosfera.org/. A la memòria de descripció dels treballs s’haurà
d’especificar quins mitjans es dedicaran a aquesta promoció i l’impacte esperat
d’aquesta promoció.
Assumeix també les tasques de coordinació i logística per a la publicació i
distribució necessàries en cadascuna de les fases per fer efectiva la publicació
de la revista i la seva distribució efectiva arreu de l’illa.
Finalment, el contractista s’encarregarà de la comunicació continuada a
l’Agència al llarg del procés de producció de les revistes.
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3. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL SERVEI
La publicació inclourà continguts diversos, entorn a les temàtiques i formats que es
detallen a continuació: excursions i rutes, espais naturals, geologia i patrimoni geològic,
fauna i flora, endemismes, elements de patrimoni històric, llocs emblemàtics, espècies
invasores i alternatives, impactes ambientals, esports i medi natural, medi marí, vida
submarina, itineraris i visites d'interès, fotografia de naturalesa, guia de bones
pràctiques i manuals de sostenibilitat, turisme sostenible, educació ambiental, xarxa
Mundial de Reserves de Biosfera, xarxa d’illes reserva de biosfera, entrevistes, context
ambiental nacional i mundial, projectes impulsats pel món associatiu, producció i
consum local de productes, receptes que promoguin el consum de temporada,
elements del patrimoni immaterial (festes, tradicions), actualitat energètica, energies
renovables, eficiència energètica, gestió de residus, recursos hídrics, economia local,
projectes empresarials, iniciatives sostenibles, calendari mensual d’activitats d’interès,
altres continguts que es considerin d’interès per ambdues parts.
En la primera fase de preparació de la revista, l’empresa contractista proveirà a
l’Agència d’un esquema d’estructura de continguts proposats per incloure a la revista,
que en tot cas haurà de ser validat per l’Agència, que es reserva la decisió final
respecte als mateixos.
El format de la publicació serà un disseny actual que mantingui coherència (quant a la
imatge, disseny) amb altres materials editats recentment per l’Agència Menorca
Reserva de Biosfera, i amb els vuit nombres ja publicats de la revista ONA.
Es prendrà especialment cura en l’edició, que seguirà criteris de màxima
responsabilitat ambiental. Així, s’editarà en paper reciclat i certificat FSC, la coberta es
realitzarà amb cartolina reciclada 250gr/m2, i pàgines interiors: paper reciclat 100gr/m2.
Pel que fa al format, les dimensions seran 265 x 200 mm tancat i 265 x 400 mm obert.
L’edició es realitzarà a tot color (4+4), i cada revista constarà de 44 pàgines (4+40)
amb enquadernació Lomoflex. La tirada total de cada nombre serà com a mínim de
4.000 exemplars.
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La revista, serà de distribució gratuïta, i estarà destinada a la població resident a l’illa
de Menorca, tenint també en compte infants i joves, i també la població visitant
interessada en descobrir els valors de la Reserva de Biosfera.
Un cop editada la revista, el servei inclou la distribució de la mateixa al llistat de
centres públics i entitats que determini l’Agència. La distribució habitual, com a mínim
inclou aproximadament entre 40 i 50 punts de distribució repartits per tota l’illa. El
servei també inclou la difusió del llançament de la revista, a través dels mitjans de
comunicació locals.
4. CALENDARI D’EXECUCIÓ
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El present contracte serà efectiu a partir del dia de la seva signatura i tindrà vigència
fins al 31 de desembre de 2021.
5. PRESSUPOST
El pressupost del contracte menor de serveis tindrà un cost màxim de 16.000 euros
(IVA inclòs).
6. PRESENTACIÓ D’OFERTES

a) Termini de presentació
Els/les interessats/des podran presentar ofertes fins les 23.59h del 8 de maig de 2021.

b) Documentació a presentar
I.

Solvència tècnica

El contractista haurà de tenir a la seva disposició un equip integrat per professionals
amb coneixements específics acreditats en matèria de periodisme i comunicació, així
com disseny gràfic i maquetació.
L’esmentat equip estarà integrat com a mínim per personal qualificat en els següents
camps d’activitat:
• Periodisme i comunicació
• Disseny gràfic
• Fotografia
• Assessorament lingüístic
La solvència tècnica s’haurà d’acreditar mitjançant la presentació d’una declaració
responsable que contingui:

a) Relació de professionals que conformaran l’equip de treball destinat a la producció
de la revista ONA, especificant perfils acadèmics i breu currículum professional.
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Només caldrà incloure a la descripció del perfil acadèmic i professional les tasques
que estiguin directament relacionades amb l’objecte del present contracte.
b) Per tal d’acreditar que els mitjans humans aportats pel contractista, per realitzar
l’objecte del contracte, són personal de l’empresa, caldrà aportar una declaració
responsable del seu representant en aquest sentit. En el cas que no siguin
personal de l’empresa s’haurà de presentar una declaració responsable, signada
per cada persona, en què es comprometi a treballar per l’empresa, si aquesta
resulta adjudicatària del contracte.
c) Relació dels principals serveis o treballs del mateix tipus o naturalesa a què
correspon l’objecte del contracte realitzats en el últims 5 anys.
S’entendrà que es tracta de treballs de característiques similars a l’objecte del
contracte quan es pugui acreditar que són treballs relacionats amb l’elaboració i
publicació de revistes, s’inclouen tant revistes en paper com digitals. S’haurà
d’acreditar, com a mínim, dos (2) serveis o treballs similars.
Els treballs relacionats amb l’elaboració i publicació de revistes s’acreditaran
mitjançant documentació justificativa on aparegui de manera clara el contractant
com a part implicada en l’execució de la mateixa.
L’Agència es reserva el dret de demanar a l’empresa que resulti millor puntuada,
abans de la signatura del contracte, l’acreditació dels corresponents títols, certificats i
currículums degudament signats, així com aclariments sobre l’experiència dels tècnics
que es destinaran a la prestació del servei.

II. Memòria descriptiva
Es presentarà un document tècnic on s'especifiqui, amb el màxim de detall possible,
els objectius concrets a assolir, les tasques previstes i la metodologia que es farà
servir per obtenir la correcta execució de l’encàrrec.
L’oferta haurà d'indicar el repartiment de funcions o tasques que assumirà cadascun
dels membres de l'equip, i qui serà la/les persona/es responsable/s de la realització de
cada tasca concreta.
També haurà d’incloure una planificació del calendari de desenvolupament de totes les
tasques previstes i la temporalització dels treballs.

III. Millores al servei
S’inclourà un apartat específic per descriure les millores que es creguin pertinents per
a la millor qualitat del desenvolupament del servei i producte final objecte d'aquest
contracte.
Les propostes de millora que els oferents incloguin a la seva proposta es consideraran
completament incloses en el preu ofertat. En cas que una empresa inclogui una millora
que impliqui un preu explícitament no inclòs en l’oferta econòmica, aquesta no serà
considerada en la valoració.

IV. Oferta econòmica del servei
Es detallarà l’oferta econòmica amb la qual s’opta a realitzar l’oferta de servei, aquesta
oferta s’especificarà sempre amb l’IVA inclòs.
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8.- FORMAT DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES
Les ofertes es presentaran via telemàtica a la seu electrònica del Consell Insular de
Menorca (www.cime.es) mitjançant instància genèrica de registre d'entrada, amb la
indicació: “OFERTA DE DE SERVEIS PER A LA L’ELABORACIÓ I PUBLICACIÓ DE
LES EDICIONS 9 I 10 DE LA REVISTA ONA”
No es tindran en compte les propostes que es presentin per una via diferent d’aquesta
modalitat de presentació esmentada.
9.- PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ
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Una vegada passat el termini per presentar ofertes, es procedirà a valorar totes les
ofertes segons els criteris de valoració següents :
CONCEPTE
Solvència tècnica i experiència
Proposta metodològica de treball
Propostes de millora
Oferta més econòmica
TOTAL DE PUNTS

PUNTUACIÓ
Fins a 30 punts
Fins a 45 punts
Fins a 15 punts
Fins a 10 punts
Fins a 100 punts

L’Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca podrà
demanar documentació addicional en cas de considerar que és necessària per la seva
valoració.
El càlcul de l'oferta més econòmica es realitzarà de manera que es donarà la màxima
puntuació (10 punts) a l'oferta presentada més avantatjosa econòmicament.
Posteriorment, de manera proporcional es repartiran els punts a la resta d'ofertes.
En cas que cap proposta arribi als 50 punts es podrà considerar desert el servei.
Una vegada valorades les ofertes i seleccionada l'oferta amb major puntuació, es
procedirà a comunicar els resultats d'aquesta valoració a totes les empreses
presentades, mitjançant correu electrònic.
Per a més informació sobre aquesta oferta, podeu dirigir-vos a l’Agència Menorca
Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca:
Agència Menorca Reserva de Biosfera
Edifici “Es Castellet” – Sa Granja – Ctra. Maó –es Grau km. 0,5
reserva.biosfera@cime.es
La Directora Insular de Reserva de Biosfera
Irene Estaún Clarisó
Signat a Maó a la data de la signatura electrònica
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Irene Estaún Clarisó
29/04/2021 17:47:27
Signatura electrònica
Maó

