PETICIÓ D'OFERTA PER AL CONTRACTE MENOR D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER
REALITZAR UN MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES D'ACTIVITATS FISICOESPORTIVES I
TURÍSTIQUES REALITZADES AL MEDI NATURAL DE MENORCA. Exp C4300-2020-000344
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte principal del servei es l'assistència tècnica per realitzar un manual de bones pràctiques
fisicoesportives i turístiques realitzades al medi natural a la Reserva de Biosfera de Menorca.
2. TASQUES I CARACTERÍSTIQUES A DESENVOLUPAR EN EL SERVEI
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El Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca (2019-2025) estableix com un dels seus
objectius principals el d’aconseguir la conservació dels valors naturals i culturals de la Reserva de
Biosfera, promovent la sostenibilitat en el seu ús, de forma compatible amb la seva conservació
[Objectiu 1 del Pla d’Acció].
Per donar compliment a aquest objectiu, i aconseguir una gestió adequada per als espais naturals,
es preveu la realització de diverses actuacions encaminades a la millora de l’estat de conservació
dels hàbitats i les espècies, i també accions per minimitzar els impactes.
Entre elles, el Pla preveu que es treballi en l’aplicació de bones pràctiques en les activitats
organitzades al medi natural. Aquesta acció [codi A.1.1.9] està prevista per a què es realitzi al curt
termini.
Per tant, les tasques a desenvolupar en el marc d’aquest contracte serien principalment:












Anàlisi dels diferents manuals o documents equivalents existents en territoris
semblants i en especial en Àrees Protegides.
Anàlisi de la normativa i criteris existents pels diferents òrgans administratius, en
especial referits a la Xarxa Natura 2000 tant terrestre com marina.
Elaboració d'un procés de participació ampli que inclogui les diferents tipologies
d'usuaris del medi natural, entitats socials, entitats de conservació, administracions
implicades, entitats empresarials, etc.
Recopilació del màxim d'evidència científica publicada fins el moment relacionat amb la
interacció de les activitats d'ús públic amb la conservació del patrimoni natural.
Elaboració d’un Manual tècnic de bones pràctiques de les activitats fisicoesportives i
turístiques (senderisme, equitació, bicicleta, vehicles a motor, parapent, escalada,
espeleologia, proves esportives amb impacte turístic, navegació, caiac.....) i la seva
compatibilitat entre sí, amb les activitats del sector primari professional i amb la
preservació amb el patrimoni natural i cultural.
Disseny i maquetació del Manual de bones pràctiques de les activitats fisicoesportives i
turístiques elaborat, per tal que sigui d’utilitat tant als gestors del territori, com per a les
empreses organitzadores d’activitats, i la població en general.
El manual estarà destinat als usuaris amb un format que es pugui publicar en versió
digital. Es pot preveure també l'elaboració d'altre tipus de material divulgatiu del manual
(infografies, document de resum divulgatiu, etc..) com a millora de la oferta.
L’oferta no inclou la possible impressió del manual en format paper, però si l’entrega de
l’arxiu preparat per a la seva impressió en aquest format.
Elaboració del Manual inclou també la preparació d'un document de caràcter tècnic que
ajudi a establir criteris d'autorització a les administracions competents.

Els resultats del treball resultant seran entregats en format digital i també en format editable en
software de programari lliure.
3. CALENDARI D'EXECUCIÓ DEL SERVEI
El servei s'iniciarà des del moment d'adjudicació, amb la celebració d’una reunió de coordinació
amb els tècnics del Consell Insular de Menorca, fins a un termini màxim del 30 setembre de 2021.
5. ÀMBIT D'ACTUACIÓ
L'àmbit d'actuació inclou tota l’illa de Menorca.
5. PRESSUPOST
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El pressupost del contracte menor de serveis tindrà un cost màxim de 13.000 euros (IVA inclòs)
amb la possibilitat de realitzar dos pagaments parcials d'un 25 % i un 25 % una vegada realitzat
part del treball i el darrer pagament de 50 % a la finalització del contracte.
6. PRESENTACIÓ D'OFERTES
6.1. TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES
Els interessats podran presentar la seva oferta fins el 12 de novembre de 2020. Les ofertes que es
presentin fora d’aquest termini, no seran valorades per part de l’Agència.
6. 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 on s'especifiqui de forma clara la titulació de l'oferent així com els aspectes que
permetin valorar el coneixement del tema a desenvolupar i del territori. S'especificaran les tasques
realitzades anteriorment relacionades amb els diferents punts de l'apartat 2 de la present oferta
(anàlisi documental, processos participatius, disseny i maquetació...). Es valorarà especialment
l’aportació d’informació documental d’aquestes tasques.
b) Proposta metodològica de treball: Document tècnic on s’especifiqui la metodologia concreta
que es farà servir per desenvolupar cada punt de l’apartat 2 de la present oferta.
d) Propostes de millora: Document tècnic on s’especifiqui les propostes de millora que s’oferten i
que millorin les tasques mínimes detallades a l’apartat 2 de la present oferta.
e) Oferta econòmica del servei.
Els apartats b), c) i d) es poden presentar unificades en un sol document, sempre hi quan
s’especifiquin de forma clara els apartats.
6.3. FORMAT DE PRESENTACIÓ D'OFERTES
La difusió d'aquesta oferta es realitzarà mitjançant el tauler d'anuncis del web del CIM
(www.cime.es), i el web de l’Agència (www.menorcabiosfera.org).

Les empreses o equips professionals interessats poden presentar la seva proposta a l'Agència
Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca sempre respectant el termini indicat
al punt 6.1.
Les ofertes es presentaran exclusivament per via telemàtica mitjançant registre d’entrada amb la
indicació "Assistència tècnica per la realització d' un manual de bones pràctiques fisicoesportives i
turístiques realitzades al medi natural.»
7. PROCEDIMENT PER A L'ADJUDICACIÓ DE L'OFERTA DE SERVEIS
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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 punts

PUNTUACIÓ
Fins a 20 punts
Fins a 45 punts
Fins a 20 punts
Fins a 15 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.
L’Agència addicionalment podrà realitzar una entrevista presencial o via telemàtica als oferents
perquè expliquin la seva proposta metodològica i proposta de millora.
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.
El càlcul de l'oferta més econòmica es realitzarà de manera que es donarà la màxima puntuació
(15 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.
La Directora insular de Reserva de Biosfera
Irene Estaún Clarisó
A Maó, a la data indicada a la signatura electrònica.

Irene Estaún Clarisó
29/10/2020 18:09:08
Signatura electrònica
Maó

