PETICIÓ D’OFERTA PER AL SERVEI DE DISSENY DE LA IMATGE DE LA XARXA
DE RUTES TERRESTRES DEL PROJECTE «RESERVA DE BIOSFERA – TURISME
0CO2»
Expedient: 4300-2021-000147
1. Objecte del contracte.
El present contracte té per objecte el disseny de la identitat visual/imatge corporativa
global i el disseny dels senyals i espais de la xarxa de rutes terrestres per al projecte
«Menorca Reserva de Biosfera - Turisme 0CO2», que s’emmarca dins el Pla de
Sostenibilitat Turística a l’illa de Menorca, al seu bloc «Turisme 0CO2 Terra», actuació
T3.
2. Descripció de les tasques i característiques del servei a desenvolupar.
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L'objecte d’aquest contracte menor és la realització del disseny d'una imatge
corporativa global personalitzada i original de la "Xarxa de rutes terrestres Reserva de
Biosfera-Turisme 0CO2" que pugui aplicar-se a tots els formats i tots els espais que
posteriorment formin, es desenvolupin I s’instal·lin dins la « Xarxa de rutes terrestres
Reserva de Biosfera-Turisme 0CO2», com també per les possibles actuacions de
promoció d'aquest projecte.
S'exclouen d'aquest contracte expressament la producció dels suports dissenyats com
poden ser els treballs d'impremta, la construcció d'estands, maquetes corpòries o
similars, que vagin més enllà del lliurament dels arts finals de planificació i disseny,
previs a la producció del material.
Podran participar qualsevol persona física o jurídica, l'activitat principal de la qual sigui
la creació, l'art i disseny, el disseny gràfic, el màrqueting i la publicitat, com també
arquitectes , arquitectes tècnics i enginyers, que declarin capacitat d'obrar, no estiguin
sotmesos a prohibició per contractar i declarin estar al corrent de l'acompliment de les
obligacions tributàries i amb Seguretat Social imposades per les disposicions vigents
per la contractació amb les administracions públiques. Aquests requisits s'han de fer
constar en una declaració responsable.
Les tasques s’han dividit per blocs per millor organització de l’oferta, però la
contractació és unitària i de tot plegat.
A continuació es detallen les condicions i tasques:
Requisits generals que apliquen a tots els blocs:
a) Els dissenys pretenen donar una imatge unificada i de conjunt de la xarxa de
rutes terrestres de la "Xarxa de rutes terrestres Reserva de Biosfera-Turisme
0CO2" i de tots els seus elements, sempre tenint en compte que serà comuna
a diversos indrets, paisatges, municipis i realitats, i per tant seran molt
valorades la polivalència, la integració i l'harmonia.
b) Els dissenys han de ser versàtils per poder conviure amb altres imatges,
marques i / o logotips del Consell Insular de Menorca, ens dependents i
Ajuntaments de l’illa, fent especial menció els de Menorca Reserva de
Biosfera, Menorca Talaiòtica i Destí turístic StarLight, amb els quals
compartirà moltes vegades espais.
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c) Els dissenys han de ser reproduïbles en els suports dissenyats, i els elements
dissenyats han de ser manufacturables per empreses de la rodalia: seran molt
valorats la facilitat per ser fabricats i reparats, com també l’elecció de
materials duradors per ambients exteriors, de fàcil o nul manteniment, i que
siguin sostenibles i integrables en una xarxa de camins dins la natura diversa
de Menorca.
d) Totes les tasques del contracte es basaran en el «Manual de senyalització per
la xarxa de camins i rutes senderistes de Menorca» del CIMe (Annex 2), en
fase d’aprovació, i per aquells dubtes o punts no inclosos s’utilitzarà el
«Manual de senyalització» de la Xarxa d’espais naturals de les Illes Balears,
del GOIB» (Annex 3). Malgrat açò s’ha de tenir en compte que la xarxa de
rutes de «Menorca Reserva de Biosfera - Turisme 0CO2» seran un subgrup
dins aquesta xarxa major i potser amb elements externs, que s’han de
diferenciar del grup principal.
e) Totes les tasques del contracte dins els espais on hi ha patrimoni arqueològic
de la Menorca Talaiòtica, està afectat pels manuals d’imatge adients (Annex
5),i per tant seran una variant a ser inclosa en totes les propostes.
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f)

Els valors que s’han de transmetre dins els dissenys dels diversos elements
de la identitat visual i imatge global de la «Xarxa de rutes terrestres Reserva
de Biosfera-Turisme 0CO2" són:














Suficiència (viure lleugerament)
Equitat i justícia (intrageneracional i intergeneracional)
Inclusió Social i satisfacció de les necessitats humanes bàsiques
Participació i empoderament
Conservació i sostenibilitat (en l'ús dels recursos)
Biodiversitat i espais verds
Ètica en la inversió i el comerç just
Consum sostenible
Drets i necessitats dels animals (biocentrisme)
Comunitat i reciprocitat
Proximitat (Satisfer les necessitats a nivell local)
Sistema de salut i benestar
Futur (tenir en compte el futur avui)

g) Els dissenys duran, en alguna banda però visibles, els logos de les entitats
que participen dins aquest PSTD:
 Secretaria de Estado de Turisme, del Ministerio de Iindustria, Comercio y
Turisme del Gobierno de España.
 Agència estrategia turística Illes Balears de la Conselleria de model
econòmic , turisme i treball del Govern de les Illes Balears.
 Consell Insular de Menorca.
 Fons FEDER.
BLOC I. Creació del concepte visual i marca «Menorca Reserva de Biosfera Turisme 0CO2».
Tenint en compte les consideracions i requisits generals fets abans, les tasques a
desenvolupar en aquest apartat son les següents:


Creació del concepte visual i marca «Menorca Reserva de Biosfera - Turisme
0CO2», amb aportació de logotip, isotip i isologotip.

Consell Insular de Menorca
Pl Biosfera, 5 ,07702 Maó
Tel. 971 35 60 50
www.cime.es



Manual bàsic de imatge corporativa del concepte i marca «Menorca Reserva
de Biosfera - Turisme 0CO2» amb les aplicacions pràctiques més usuals.

BLOC II. Disseny i aplicació a la senyalització de les rutes, amb especial esment
dels plafons informatius.
Consistirà en el disseny de la senyalització de les rutes, seguint el llibre ja existent de
senyalització però dins la identitat visual creada per al projecte, i de tots el elements
necessaris (senyals, pals, etc).
Recordem la varietat de rutes i camins existents, tant interiors com costaners, pels
camps, forests i a devora la mar, que s’han d’abastir amb aquests dissenys.
Es recolzarà i es basarà en el «Manual de senyalització per la xarxa de camins i rutes
senderistes de Menorca» del CIMe (Annex 2), en fase d’aprovació, i per aquells
dubtes o punts no inclosos s’utilitzarà el «Manual de senyalització» de la Xarxa
d’espais naturals de les Illes Balears, del GOIB (Annex 3).
Tasques:
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Aplicació del concepte visual desenvolupat a la senyalització de la xarxa de
rutes «Menorca Reserva de Biosfera - Turisme 0CO2», tenint en compte els
requisits generals, i fent esment especial al disseny de plafons informatius i de
tots els seus elements: pals de subjecció, retolació, elements de fixació,
suports gràfics, etc, i dels possibles tipus i subtipus, fent esment als subgrup
específicament orientat a la possible museïtzació de espais/elements concrets
dins la xarxa de rutes.
Variant per la Menorca Talaiòtica.
Valoració econòmica orientativa dels elements dissenyats.

BLOC III. Disseny espais d’avituallament, zones de descans i punts d'interès:
Consistirà en el disseny d’espais públics d’avituallament, zones de descans i
punts d'interès a través de l’articulació d’elements d’equipament i mobiliari de
zones públiques exteriors, integrats paisatgísticament a la natura de Menorca,
de fàcil instal·lació i evitant en allò possible les obres de construcció de
qualsevol mena.
Els dissenys propis dels elements es poden substituir per altres d’origen
comercial, que es considerin ideals per aquest projecte, sense que aquesta
decisió menyscabi la valoració per part del CIMe, que valorarà positivament
l’opció de la fabricació al cas dels elements però també la rapidesa i facilitat
de la compra i instal·lació d’elements ja disponibles al mercat, sempre que tot
sigui justificat i adient al projecte.
Alguns espais dins la xarxa seran espais de descans i d’avituallament, però
potser en alguns casos no tindran ambdues funcions, per tant es presentaran
tres casos:
a)
Zones/punts d’avituallament: inclouran elements mínims per seure i menjar,
papereres, punt d’aigua (si fos possible) i punt d’electricitat d’energia solar, per la
recàrrega de telèfons mòbils i altres aparells. Afegir un subtipus per la possible
conversió d’un punt existent (un bar, una font, un berenador preexistent...) per
incorporar-los a la xarxa, identificant-lo amb algun/s elements o aplicant-los alguna
adaptació en aplicació del concepte visual creat.
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b)
Zones/punts de descans: inclourà diversitat d’elements de descans. Afegir
subtipus de manera similar al cas a).
c)
Zones/punts d’avituallament i descans. Afegir subtipus de manera similar al
cas a).
d)
Zones/punts d'interès: aquest tipus d’espai es refereix per aquells que no són
purament zones d'avituallament o de descans, però tampoc miradors, encara que
tenen algun element especial que li donen interès, com pot ser la proximitat a restes
arqueològiques i de la Menorca Talaiòtica, de l’Agroxerxa, o qualsevol element que
pugui presentar un interès especial com per crear una zona especifica.
Tasques:





Dissenys per la creació dels diversos punts/zones definides en a), b) c) i d).
Inclourà els dissenys dels espais articulats i els dels seus elements per
separat, com taules, bancs, baranes, tanques, aparcabicicletes, ombratges i
tots els que es considerin adients per equipar aquests espais públics dins la
natura, fent aplicació del concepte visual prèviament dissenyat.
Variant per la Menorca Talaiòtica.
Valoració econòmica orientativa dels elements dissenyats.
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BLOC IV. Disseny dels miradors:
Consistirà en el disseny espais des d’on hom pot mirar al lluny, a través de
l’articulació d’elements d’equipament i mobiliari de zones públiques exteriors,
en plena natura de Menorca, de fàcil instal·lació i evitant en allò possible les
obres de construcció de qualsevol mena.
Es faran mínim dos dissenys: un pels miradors paisatgístics o diürns i un altre
pels miradors estel·lars o nocturns.
e)
Miradors paisatgístics o diürns: espais similar a les zones d’avituallament i
descans, amb la particularitat de l'existència d’una vista. Afegir un subtipus per la
possible conversió d’un punt existent (un bar, una font, un berenador preexistent...)
per incorporar-los a la xarxa, identificant-lo amb algun/s elements o aplicant-los alguna
adaptació en aplicació del concepte visual creat.
f)
Miradors estel·lars o nocturns: de manera similar al cas a) però amb la
particularitat de l’existència ja de dissenys de miradors estel·lars StarLight a Menorca
(Annex 4) als quals s’han de semblar però completant-los.
Tasques:





Dissenys per la creació dels diversos punts/zones definides en a) i b), fent
aplicació del concepte visual prèviament desenvolupat. Inclourà els dissenys
dels espais articulats i els dels seus elements per separat, com taules, bancs,
baranes, tanques, aparcabicicletes, pals que senyalin l’estel polar, ombratges i
tots els que es considerin adients per equipar aquests espais dins la natura.
Els dissenys propis dels elements es poden substituir per altres d’origen
comercial, que es considerin ideals per aquest projecte.
Variant per la Menorca Talaiòtica.
Valoració econòmica orientativa dels elements dissenyats.

3. Calendari d’execució del servei
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El servei s'iniciarà des del moment d'adjudicació amb una reunió de coordinació amb
els tècnics del Consell Insular fins a un termini màxim de les 23:59:59 de l’1 de
octubre de 2021.
4. Pressupost
El pressupost del contracte menor de serveis tindrà un cost màxim de 15.000 euros
(tot i IVA inclòs) amb la possibilitat de realitzar dos pagaments. Un 30 % al finalitzar
les tasques descrites en el Bloc I i II el segon pagament del 70% una vegada realitzat
completament el projecte. Ambdós pagaments hauran de comptar amb previ informe
valoració i acceptació dels treballs realitzats per part del responsable tècnic designat
del Consell Insular.
5. Presentació de les ofertes
5.1. Termini de presentació de les ofertes

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2021-eecff201-b10b-428c-9d4e-378bcb9a625f 13/05/2021 17:30:12 Pag.:5/9
Consell Insular de Menorca-L03070009- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org

Els interessats podran presentar la seva oferta al Consell Insular de Menorca des del
dia següent a la seva publicació i fins les 23:59:59 del 31/05/21 al Consell insular
dirigint-la al «Servei de Promoció Turística i Fons europeus» de la presidència. No es
valoraran les ofertes presentades fora de termini.
5.2. Documentació a presentar amb l’oferta.
Els documents que hauran d'aportar-se amb la presentació d'ofertes seran els
següents:
a) Solvència tècnica i experiència: Currículum de la persona concreta o equip de
persones que assumirà el servei. Descripció de treballs similars realitzats durant els
darrers 5 anys indicant el seu import, dates i destinatari. «Book» amb selecció
d’exemples de feines creatives.
b) Proposta tècnica. Document tècnic detallat on s’especifiqui la proposta de treball i la
metodologia per a cada una de les tasques descrites en la present oferta.
c) Propostes de millora: Document tècnic on s’especifiqui les propostes de millora
respecte a les tasques descrites en la present oferta. No es valoraran les millores que
suposin un sobrecost al contracte.
d) Oferta econòmica del servei.
e) Declaració responsable (annex 1), emplenada i firmada, que declari la capacitat
d'obrar, no estar sotmès a prohibició per contractar, i estar al corrent de l'acompliment
de les obligacions tributàries i amb Seguretat Social, i ser lliure de qualsevol altra
limitació imposada per les disposicions vigents per la contractació amb les
administracions públiques
6. Format de presentació de les ofertes.
Les ofertes es presentaran telemàticament amb la indicació "OFERTA DE SERVEI DE
DISSENY DE LA IMATGE DE LA
XARXA DE RUTES TERRESTRES DEL
PROJECTE RESERVA DE LA BIOSFERA – TURISME 0CO2. Expedient 4300-2021000147" per mitjans electrònics, per als subjectes legalment prevists d'acord amb allò
establert en l'art. 14.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, al registre d’entada telemàtic del
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Consell Insular mitjançant una sol·licitud genèrica o a qualsevol altre registre
electrònic dels establerts en l'art. 16.4 de l'esmentada Llei 39/2015.

7. Procediment per a l’adjudicació de l’oferta de serveis.
Una vegada passat el termini per presentar ofertes un grup de tècnics del CIMe,
format al cas i coordinat pel tècnic de gestió del Servei de Promoció Turística i Fons
europeus, es reunirà per obrir i estudiar totes les ofertes segons els criteris de
valoració següents:
CONCEPTE
Solvència tècnica i experiència
Proposta metodològica de treball i memòria
dels treballs a realitzar
Propostes de millora
Oferta més econòmica
Total punts

PUNTUACIÓ
Fins a 20 punts
Fins a 50 punts
Fins a 20 punts
Fins a 10 punts
Fins a 100 punts

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2021-eecff201-b10b-428c-9d4e-378bcb9a625f 13/05/2021 17:30:12 Pag.:6/9
Consell Insular de Menorca-L03070009- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org

El Consell Insular 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. La resta
d’ofertes es puntuaran d’acord amb la fórmula següent:
P= (PM*PreuMin)/PreuOf
P és la puntuació obtinguda
PM és la puntuació màxima
PreuMin és l’oferta mínima
PreuOf és l’oferta que es valora
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, via correu electrònic.
8. La llicència del projecte i propietat intel·lectual
Tots els drets de propietat intel·lectual i de 'Copyright' de qualsevol producte o
subproducte derivat dels treballs realitzats seran de propietat exclusiva del Consell
Insular de Menorca. En cas d’estimar-se necessari l’empresa adjudicatària aportarà
els documents necessaris per a la deguda constància pública d'aquest fet davant
qualsevol organisme o Registre.
Qualsevol contingut elaborat en el desenvolupament del projecte haurà de tenir una
llicència Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BYSA 4.0).
9.Entregables
A continuació, es descriuen tasques i lliurables a realitzar / subministrar per
l'adjudicatari:
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●

●
●
●

●

BLOC I: Logotip, isotip i isologotip del concepte visual i marca «Menorca
Reserva de Biosfera - Turisme 0CO2», en arxiu vectorial ai, eps, psd o svg i
també en formats jpg, pdf, gif, png (fons transparent), tots a diverses
resolucions per ser emprades en qualsevol banda i ocasió.
BLOC I: Manual bàsic de imatge corporativa i estil del concepte i marca
«Menorca Reserva de Biosfera - Turisme 0CO2» amb les aplicacions
pràctiques més usuals, en format editable i en pdf.
BLOC II, III i IV: Manual d’aplicació de imatge corporativa i estil del concepte i
marca «Menorca Reserva de Biosfera - Turisme 0CO2», en format editable i
en pdf, a cada bloc.
BLOC II, III i IV: Dissenys amb plànols d’elements mobles d’equipament i
mobiliari de zones públiques exteriors, dels espais que configuren segons
cada bloc i d’allò altri a utilitzar o manufacturar, en format dwg o els vectorials
del primer punt dels entregables i els no vectorials.
BLOC II, III i IV: Pressupost orientatiu dels elements mobles, i possibles
proveïdors especialistes si escau, pels elements dissenyats, o fitxes
tècniques, preus i proveïdors si s’opta per l’elecció d’elements ja existents
dins el mercat de mobiliari urbà i equipaments de zones públiques exteriors.
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10. Annexes.
ANNEX 1: format a emplenar i firmar de declaració responsable.
https://drive.google.com/file/d/1x4AInlgzIkavIEVB11lq5Jii1MwOL7bm/view?usp=sharin
g
ANNEX 2: Manual de senyalització per la xarxa de camins i rutes senderistes de
Menorca.
https://drive.google.com/file/d/1a096G2n5ntmVAMTpfqT4LIcHu_SSIxed/view?usp=sh
aring
ANNEX 3: Manual de senyalització de la Xarxa d’espais naturals de les Illes Balears,
del GOIB.
https://drive.google.com/file/d/1UbkKw3QDqSl_OMp1ZrgH7r0urOc3gxG_/view?usp=s
haring
ANNEX 4: Exemples dels miradors StarLight a Menorca.
Els miradors instal·lats consisteixen amb un pal amb indicació a l'estrella polar i un
planisferi celest mòbil, acompanyat d’un faristol amb explicació on relaciona el lloc del
mirador amb el cel nocturn, així com una petita explicació de la Menorca Starlight.
Punts on trobar els miradors instal·lats o en procés d’instal·lació:








Pàrquing platja de Cavalleria
Pàrquing platja Son Saura
Pàrquing platja Binimel·la
Poblat Talaiòtic de Son Catlar
Poblat Talaiòtic de Torre d’en Galmés
Casa de Colònies d’Es Torretò
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Algunes imatges a mena d’exemple:
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ANNEX 5: Manuals de senyalització de Menorca Talaiòtica. (d’aplicació dins les zones
amb jaciments arqueològics)
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https://drive.google.com/file/d/155wnGpqYOyhMpcRCGKMDXQsSBwfvtJA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MCKU3d4s5Kzkjr1gVQzLwgPzoQeygyqD/view?usp=s
haring ,
https://drive.google.com/file/d/1Uk2EZ5ou1EI8Gz1MK2QpSlrQu5oku7V/view?usp=sharing

Laura Ruíz Mercadal
Irene
Clarisó
Consell Insular
deEstaún
Menorca
13/05/2021 17:30:13
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,07702 Maó8:25:33
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