OFERTA DE CONTRACTE DE SERVEIS PER A "L'ELABORACIÓ
D'UN PROGRAMA D'EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A LA FINCA
DE ALFURÍ DE DALT"
Amb la present oferta es convida a les persones interessades en optar al
contracte de serveis "Elaboració d'un Programa d'Educació Ambiental per a la
finca Alfurí de Dalt".
1. Característiques del servei
L'objecte principal del servei és l'elaboració d'un Programa d'Educació
Ambiental per a la finca Alfurí de Dalt, situada al terme municipal de Ciutadella i
de la qual el Consell Insular de Menorca pretén dur a terme actuacions
d'educació ambiental durant l'any 2015. Les característiques especifiques són
les següents:
Elaboració d'un Programa específic d'Educació Ambiental per dur a terme a la
finca Alfurí de Dalt. El servei haurà de contemplar l'existència de l'itinerari
florístic creat en el marc del projecte LIFE + RENEIX i el disseny existent de
l'itinerari creat pel projecte LIFE Boscos, així com altres elements existents. El
programa anirà dirigit tant a la població en general com, especialment, a grups
en edat escolar.
Elaboració de continguts material didàctic relatiu a l'educació ambiental a la
finca i disseny gràfic dels mateixos.
Desenvolupament del Programa d'Educació Ambiental, amb especial dedicació
cap a l'edat escolar, que s'haurà d'oferir als centres educatius per al seu
desenvolupament durant l'any 2015.
Presentació d'una memòria final en què s'indiquin les activitats realitzades
durant el desenvolupament del projecte i recomanacions i suggeriments de
cara al futur.
2. Calendari d'execució del servei
El desenvolupament del servei es realitzarà des de la formalització de
l'encàrrec fins al 31 desembre 2015.
S'estableixen a més uns terminis intermedis:
Presentació del Programa d'Educació Ambiental: finals de setembre.
Desenvolupament d'actuacions ambientals: octubre a desembre.
Presentació de la memòria final 25 de novembre.
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3. Pressupost
El pressupost del contracte de serveis tindrà un cost màxim de 12.000 euros
(IVA inclòs).
4. Termini de presentació d'ofertes
Els interessats podran presentar la seva sol·licitud al Consell Insular de
Menorca fins al dia 3 agost 2015.
5. Documents que s'han d'aportar
A) Proposta de desenvolupament del servei en la qual es detalli, com a mínim:
a. Metodologia
b. Difusió del programa
c. Recursos propis disponibles
B) Solvència tècnica de la persona o persones dedicades al servei. Serà un
requisit disposar d'alguna titulació acadèmica relacionada amb la naturalesa del
servei.
6. Presentació d'ofertes
A) Les ofertes es presentaran en un sobre en què s'indiqui de forma visible la
referència Oferta "Elaboració d'un Programa d'Educació Ambiental per a la
finca Alfurí de Dalt".
B) Les ofertes s'han de presentar a l'atenció de l'Agència Menorca Reserva de
Biosfera al Servei d'Atenció al Ciutadà situades a la seu del Consell Insular de
Menorca de Maó (Plaça de la Biosfera, 5) o de Ciutadella (Plaça de la Catedral)
dins el termini de presentació indicat, o per mitjà de qualsevol altre procediment
establert en article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
7. Procediment per a l'adjudicació de l'oferta de serveis
L'Agència Menorca Reserva de Biosfera adscrita al departament de Medi
Ambient del Consell Insular de Menorca procedirà a l'obertura conjunta de totes
les ofertes presentades que es valoraran amb els següents criteris de selecció:
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Qualitat tècnica de la proposta
Desenvolupament de la difusió
Recursos disponibles

70%
20%
10%

Un cop escollida una oferta es procedirà a comunicar a totes les empreses
presentades a la resolució final que hagi pres l'Agència Reserva de Biosfera.
Per a més informació sobre aquesta oferta dirigir-se a l'Agència Menorca
Reserva de Biosfera, Plaça de la Biosfera núm. 5 Maó (Menorca), o mitjançant
el telèfon 971.356.251 o a l'adreça electrònica medi.ambient@cime.es.

Joan Juaneda Franco
Cap secció Medio Ambient,
Dep. Medi Ambient i Reserva de Biosfera

Irene Estaún Clarisó
Directora Insular de
Reserva de Biosfera

Maó, 24 juliol 2015
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