PETICIONS D’OFERTA PER AL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER A
LA REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CARRIL BICI A LA
ME-14, ENTRE EL PK 1+750 (ROTONDA ME-12) FINS EL PK 1+350 (CAMÍ
VELL DE ST. CLIMENT).
1. OBJECTE del CONTRACTE
L’objecte d’aquest contracte de serveis és la de redactar el projecte constructiu
necessari per a l'execució del carril bici a la Me-14 entre el Pk 1+750 (Rotonda
Me-12) fins el pk 1+350 (Camí Vell de St. Climent).
2. DESCRIPCIÓ del PROJECTE
El projecte consisteix en redactar la definició tècnica per a la construcció d'un
carril bici que enllaci el carril bici existent a la Me-12 a l'alçada de la rotonda
d'AENA fins el Camí Vell de St. Climent al pk 1+350 de la Me-14, ja que aquest
camí forma part d'una de les rutes ciclistes.
El pressupost estimat per aquest projecte és d’uns 325.000 €, IVA inclòs.
3. CALENDARI D’EXECUCIÓ DEL SERVEI
El Termini d’execució del contracte de servei serà de 2 mesos des de la
signatura del contracte.
La redacció del projecte constructiu, redactat amb les dades i detalls necessaris
que permetin executar les obres sense intervenció de l’autor del projecte.
La redacció del projecte tindrà un pressupost màxim de 12.000 € sense IVA,
14.520 € amb IVA. Aquesta part inclourà la revisió i modificacions del projecte o
esmenes al mateix que es detectin a llarg de la revisió de la documentació per
part de les administracions competents.
El projecte es redactarà segons les instruccions elaborades pel serveis de
carreteres les quals formaran part del contracte com annex I.
4. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES
4.1 Termini de presentació de les ofertes
Els interessats podran presentar la seva oferta fins a les 23.59h del dia 6
d’agost de 2021.
4.2 Documentació a presentar
Els documents a aportar per a la presentació d’ofertes seran:
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•

Oferta econòmica: L’oferta econòmica presentada ha d’incloure el
pressupost d’execució de l’obra detallada.

4.3. Format de presentació d’Ofertes
Les ofertes s’han de presentar amb la indicació “OFERTA PER AL
CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
CONSTRUCTIU DEL CARRIL BICI A LA ME-14, ENTRE EL PK 1+750
(ROTONDA ME-12) FINS EL PK 1+350 (CAMÍ VELL DE ST. CLIMENT), dins el
termini abans indicat, d’acord amb les indicacions següents:
a) 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 electrònic del
Consell Insular de Menorca (www.cime.es) o a qualsevol altre registre
electrònic dels establerts en l'art. 16.4 de l'esmentada Llei 39/2015.
b) També les poden presentar presencialment, d'acord amb allò establert en
l'art. 14.1 de la Llei 39/2015, les persones físiques (per tal de preservar el dret
de comunicar-se amb l'Administració pública també per mitjans no
electrònics)en el registre electrònic del Consell Insular de Menorca (a la seu del
CIM de Maó i a les oficines administratives de Ciutadella) o a qualsevol altre
registre i lloc dels establerts en l'article 16.4 de l'esmentada Llei 39/2015. Si
algun dels subjectes obligats als quals fa referència l’art. 14, apartats 2 i 3 de
l’LPACAP,presenta l’oferta presencialment se’l requerirà perquè l’esmeni
mitjançant la seva presentació electrònica. A aquests efectes, i d’acord amb
allò establert en l’article 68.4 de la mateixa llei, es considerarà com a data de
presentació de l’oferta aquella en què hagi tingut lloc l’esmena.
5. PROCEDIMENTS PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’OFERTA
Una vegada passat el termini per presentar ofertes, la comissió de valoració
establerta pel Consell Insular de Menorca es reunirà per analitzar totes les
ofertes rebudes i valorar-les segons els criteris de valoració econòmica de les
prestacions.
El Consell Insular de Menorca podrà demanar documentació addicional en cas
de considerar que és necessària per la seva valoració.
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.
Per a més informació sobre aquesta oferta, podeu dirigir-vos al Departament de
Carreteres del Consell Insular de Menorca.
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