PETICIÓ D'OFERTA D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REALITZACIÓ D’UN ESTUDI DE BASE PER
A LA DEFINICIÓ D’ÀREES MARINES VULNERABLES DINS LA XARXA NATURA 2000
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’Agència Menorca Reserva de Biosfera, del Consell Insular de Menorca, té interès a realitzar
un estudi de base per a la definició d’àrees marines vulnerables dins la Xarxa Natura 2000.
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Aquest estudi s’engloba dins del projecte MAREBI, desenvolupat per l’Agència Menorca
Reserva de Biosfera en col·laboració amb la Fundación Biodiversidad, del Ministeri per a la
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través del programa Pleamar, cofinançat pel Fons
Europeu Marítim i de la Pesca.
L'objecte principal del servei es conèixer les amenaces existents i els factors que incideixen en
algunes de les àrees marines Xarxa Natura 2000 de la reserva de biosfera de Menorca per
poder determinar-ne el grau de vulnerabilitat. Els treballs se centraran en tres àrees: àrea
marina del nord de Menorca (LIC ES5310035), àrea marina Punta Prima-illa de l’Aire (LIC
ES5310073) i Parc Natural de s’Albufera des Grau (LIC i ZEPA ES0000234).
2. TASQUES QUE CAL DESENVOLUPAR EN EL SERVEI
Concretament, el servei d’assistència tècnica ha d’acomplir els aspectes següents:
1. Definir un inventari de pressions i amenaces susceptibles d’afectar el medi marí: per a
cada una de les pressions s’han de determinar les dades espacials i quantitatives, així
com les dades de caracterització de cada pressió.
2. Localitzar les pressions i amenaces a l’espai.
3. Elaborar un mapa d’intensitats al medi marí.
4. Determinar i avaluar els impactes al medi marí.
5. Determinar els costos i les accions per revertir i restaurar els hàbitats afectats.
6. Dissenyar una eina bàsica per a la zonificació de les activitats i per a la gestió dels
espais marins.
3. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL SERVEI
S’han de mantenir reunions de coordinació amb els tècnics del Consell Insular de Menorca amb
una periodicitat mínima mensual, o sempre que el tècnic responsable del servei per part del
CIM així ho consideri o quan ho sol·liciti l’empresa contractada. L'empresa adjudicatària del
servei ha d’estendre acta de totes les reunions mantingudes.
La persona o empresa que presenti una proposta a la present oferta de serveis ha de detallar al
màxim en el seu document de memòria la metodologia que emprarà per al seu correcte
desenvolupament i els mitjans que preveu emprar, tant tecnològics, com metodologia per a la
l’obtenció d’informació (qüestionaris, enquestes, etc.).
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Es considera inclosa en el preu del servei tota l’aportació de recursos tècnics i humans que
siguin necessaris per al correcte desenvolupament de les tasques. Són a compte directe de
l’adjudicatari totes les despeses de personal, incloses les de seguretat social i tots els costs
regulats per la normativa laboral. En aquest sentit, també es consideren incloses les despeses
derivades dels desplaçaments i transports dins l'illa.
La informació generada durant el període d'execució del servei s'haurà de presentar en forma
de memòria final. La memòria final s’ha de presentar dins el darrer mes de prestació del servei
i l’adjudicatari hi haurà de descriure amb detall la realització de les tasques desenvolupades i
haurà d'incloure una avaluació del grau de compliment dels objectius establerts.
La redacció de les modificacions o esmena de deficiències que el CIM detecti al llarg de la
revisió de la documentació es consideren incloses en l'oferta.
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4. CALENDARI D'EXECUCIÓ DEL SERVEI
El servei s'iniciarà a partir de la data de firma de la nota d’encàrrec fins al 30 de setembre de
2021. El detall del calendari es determinarà en les reunions de coordinació amb els tècnics del
Consell Insular de Menorca.
5. ÀMBIT D'ACTUACIÓ
L'àmbit d'actuació inclou tota l'illa de Menorca.
6. PRESSUPOST
El pressupost del contracte menor de serveis té un cost màxim de 12.000 euros (IVA exclòs),
amb la possibilitat de realitzar un pagament parcial d'un 50 % una vegada s’hagi realitzat part
del treball i el darrer pagament del 50 % quan acabi el contracte.
7. PRESENTACIÓ D'OFERTES
7.1. TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES
Els interessats poden presentar la seva oferta fins a les 23.59 h del dia 24 de febrer de 2021.
7.2. DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR AMB L'OFERTA
Els documents que hauran d'aportar-se amb la presentació d'ofertes són els següents:
A) Solvència tècnica i experiència:
Currículum de la persona concreta que assumirà el servei, on s'ha d’especificar de forma clara
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la titulació acadèmica de l'oferent. Caldrà detallar també els estudis o projectes anteriors
realitzats relacionats amb la temàtica del present servei.
En cas que es presenti un equip format per diferents persones, caldrà especificar la persona
que serà la responsable última o directora del servei, 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.
En aquest apartat també caldrà especificar els mitjans tècnics que es posaran a disposició del
servei.
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B) Memòria descriptiva de la realització de l’estudi:
S’ha de presentar un document tècnic que ha d’especificar, amb el màxim de detall possible,
els objectius concrets que es volen assolir, les tasques previstes i la metodologia que es farà
servir per obtenir les dades necessàries per a la correcta execució de l’encàrrec. A la memòria
s’han d’incloure les millores que es creguin pertinents per a la millora del desenvolupament del
servei objecte d'aquest contracte.
En cas que l’oferta la presenti un equip, s'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.
C) Calendari:
S’ha de presentar un calendari detallat de totes les tasques previstes i la temporalització de
l'entrega d'informes i de les fites esperades o objectius a assolir.
D) Oferta econòmica del servei
7.3. FORMAT DE PRESENTACIÓ D'OFERTES
Les ofertes s’han de presentar telemàticament a la seu electrònica del Consell Insular de
Menorca (www.cime.es) mitjançant instància genèrica de registre d'entrada, amb la indicació:
OFERTA DE SERVEI PER A LA REALITZACIÓ D’UN ESTUDI DE BASE PER A LA DEFINICIÓ D’ÀREES
MARINES VULNERABLES DINS LA XARXA NATURA 2000
També s'acceptaran les propostes presentades per persones físiques de manera presencial al
registre d'entrada del Consell Insular de Menorca, sempre que es realitzin dins el període
previst per a la presentació d'ofertes i en horari d'atenció al públic.
No es tindran en compte les propostes que es presentin per una via diferent d'aquestes dues
modalitats de presentació esmentades.
8. PROCEDIMENT PER A L'ADJUDICACIÓ DE L'OFERTA DE SERVEIS
Una vegada passat el termini per presentar ofertes, la mesa de selecció del Consell Insular de
Menorca es reunirà per valorar totes les ofertes rebudes segons els criteris de valoració
següents:
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CONCEPTE
Solvència tècnica de l’equip que presenta la
proposta
Memòria descriptiva del desenvolupament del
servei:
tasques,
metodologia,
millores,
calendari ...
Oferta més econòmica
Total punts

PUNTUACIÓ
Fins a 40 punts
Fins a 50 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 a 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.
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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 comunicaran
els resultats d'aquesta valoració a totes les empreses presentades per correu electrònic.

Es pot sol·licitar més informació sobre aquesta oferta mitjançant el telèfon 971 356 251
(demanau per Félix de Pablo) o a l'adreça electrònica reserva.biosfera@cime.es

La consellera de medi Ambient i Reserva de Biosfera

Maite Salord Ripoll

Signat a Maó en la data que consta en la signatura electrònica d’aquest document

Maite Salord
15/02/2021 13:54:55
Firma
Maó
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