PETICIÓ D'OFERTA PER A L’ELABORACIÓ D’UN PROJECTE EXECUTIU
D’OBRES I INFRAESTRUCTURA PER A MILLORAR L’ACCESSIBILITAT
UNIVERSAL D’UNA SECCIÓ DEL TRAM 4 DEL CAMÍ DE CAVALLS (SALINES DE
LA CONCEPCIÓ – ARENAL DE SON SAURA)
Expedient: C4300-2021-000311
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte principal de l’encàrrec és l’elaboració d’un projecte tècnic executiu per a
l’adequació del tram de 4,8 km del Camí de Cavalls entre les Salines de la Concepció i
l’Arenal de Son Sura del nord (tram 4), per millorar-lo i adequar-lo en termes
d’accessibilitat universal, de manera que també hi puguin accedir amb garanties els
usuaris amb diversitat funcional.
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2. TASQUES I CARACTERÍSTIQUES A DESENVOLUPAR EN EL SERVEI
La tasca contemplada en la present oferta de serveis és la redacció del projecte tècnic
d’execució per a la millora de l’accessibilitat universal del tram esmentat, d’acord amb
la normativa vigent en matèria d’accessibilitat, de la normativa associada al Camí de
Cavalls i de la resta de normativa aplicable.
Així mateix, s’hauran de tenir en compte les prescripcions del Pla de Gestió Natura
2000 de la Costa Este de Menorca i el Pla rector d’ús i gestió del Parc Natural de
s’Albufera des Grau i reserves naturals:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/104/1094310
El projecte haurà de ser redactat per personal especialitzat amb capacitat per signarlo, i s’haurà de tenir en compte l’informe previ de l’anàlisi d’accessibilitat d’aquest tram
que proporcionarà el CIM així com el document «Guía técnica de Accesibilidad para la
red de Caminos Naturales» del Ministeri d’agricultura, pesca i alimentació.
El resultat final ha de constituir un document que estableixi les actuacions concretes i
detallades a nivell tècnic per poder-les executar posteriorment, fent efectiva la millora
de l’accessibilitat d’aquest tram. Aquestes hauran de tenir en compte tant l’adequació
del ferm i el propi pas del Camí de Cavalls com la senyalització i altra infraestructura
associada. En tot cas, s’ha de considerar tant la mobilitat reduïda com les necessitats
d’altres usuaris amb diversitat funcional.
3. CALENDARI D'EXECUCIÓ DEL SERVEI
El servei s'iniciarà des del moment de l’adjudicació, amb una reunió de coordinació
amb els tècnics del Consell Insular de Menorca i finalitzarà com a màxim el 30 de
novembre de 2022.
5. ÀMBIT D'ACTUACIÓ
L'àmbit d'actuació inclou el tram de 4,8 km del Camí de Cavalls entre les Salines de la
Concepció i l’Arenal de Son Sura del nord (fragment del tram 4).
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6. PRESSUPOST
El pressupost del contracte menor de serveis tindrà un cost màxim de 17.500 euros
(IVA Inclòs).
7. PRESENTACIÓ D'OFERTES
7.1. TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES
Els interessats podran presentar la seva oferta fins a les 23.59h del dia 24 de
setembre de 2021.
7. 2. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB L'OFERTA
Els documents que hauran d'aportar-se amb la presentació d'ofertes seran els
següents:

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2021-c48b654f-0b6b-48e4-8874-c02226cceeb1 02/09/2021 14:25:12 Pag.:2/4
Consell Insular de Menorca-L03070009- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org

A) Solvència tècnica i experiència:
Currículum de la persona concreta que assumirà el servei, on s'especifiqui de forma
clara la titulació acadèmica de l'oferent o equip d’oferents.
Caldrà detallar també els estudis o projectes anteriors realitzats relacionats amb la
temàtica del present servei durant els darrers 6 anys.
L’experiència s’ha de presentar de forma que quedi clara la relació de la feina amb les
tasques exigides al punt 2 de l’oferta.
A títol orientatiu es proposa presentar-ho amb un format en què figuri:

Experiència X

Client

Anys

Relació amb tasques punt 2
oferta.

Link o referència
(si escau)

...
En cas que es presenti un equip format per diferents persones, caldrà especificar la
persona que en serà el responsable últim així com les titulacions, els currículums i
treballs previs de tots els integrants.
Es valorarà també la informació addicional que es presenti i que permeti valorar el
coneixement del sector i del territori a què fa referència la present proposta.
B) Memòria descriptiva de la realització de l’estudi:
Es presentarà un document tècnic on s'especifiqui, amb el màxim de detall possible,
els següents apartats:
•
•
•
•

Metodologia de treball
Mitjans aportats
Persona de l’equip responsable (si escau)
Cronograma
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C) Millores
En aquest apartat es recolliran totes les millores proposades a l’apartat metodològic
així com aquelles que no tenguin a veure amb cap tasca de l’apartat 2.
S’ha d’indicar en tot cas la relació directa de la millora amb l’objecte del treball. No es
consideraran millores el que es consideri ampliació metodològica de les tasques ja
requerides.
D) Oferta econòmica del servei.
L’oferent presentarà l’import al qual ofereix el servei, especificant i separant els
diferents conceptes imputats (personal, material, manteniment...).
7.3. FORMAT DE PRESENTACIÓ D'OFERTES
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Les ofertes s’han de presentar amb la indicació “OFERTA PER A LA REDACCIÓ
D’UN PROJECTE EXECUTIU PER MILLORAR L’ACCESSIBILITAT D’UN TRAM DE
CAMÍ DE CAVALLS”, 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.
8. PROCEDIMENT PER A L'ADJUDICACIÓ DE L'OFERTA DE SERVEIS
Una vegada transcorregut 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 següents:
CONCEPTE
Solvència tècnica de l’equip que presenta la
proposta
Memòria descriptiva del desenvolupament del
servei
Millores
Oferta més econòmica
Total punts

PUNTUACIÓ
Fins a 40 punts
Fins a 35 punts
Fins a 15 punts
Fins a 10 punts
Fins a 100 punts

El Consell Insular de Menorca podrà demanar documentació addicional en cas de
considerar que és necessària per la seva valoració.
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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: puntuació obtinguda
PM: puntuació màxima (10 punts)
PreuMin: preu de l’oferta mínima
PreuOf: preu de l’oferta que es valora

En cas que cap proposta arribi als 50 punts es podrà considerar desert el servei.
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Una vegada valorades les ofertes i seleccionada l'oferta amb major puntuació, es
procedirà a comunicar els resultats d'aquesta valoració a totes les persones físiques o
empreses presentades, via correu electrònic.
Per a més informació sobre aquesta oferta, podeu dirigir-vos al Departament de Medi
Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca.
CONSELL INSULAR DE MENORCA
Departament de Medi Ambient i Reserva e Biosfera
Plaça de la Biosfera, 5 07703 Maó
Tel. 971 356251
reserva.biosfera@cime.es

El Director Insular de Projectes Sostenibles
Isaac Olives Vidal
Signat a Maó a la data de la signatura electrònica

Isaac Olives Vidal
02/09/2021 14:25:12
Signatura electrònica
Maó
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