PETICIÓ D'OFERTA PER AL CONTRACTE MENOR DE L'ESTUDI TÈCNIC I ECONÒMIC DE
LA XARXA WIMAX DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L'encàrrec consisteix en l'elaboració de l'estudi tècnic i econòmic de la xarxa WiMax del consell
insular de Menorca .
2. TIPUS DE CONTRACTE I ENTITAT ADJUDICATÀRIA
a) Organisme: CONSELL INSULAR DE MENORCA
b) Departament que tramita l'expedient: Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica,
Joventut i Esports
c) Tipus: contracte menor de serveis
d) Tramitació: Ordinària
e) Procediment: Obert
f) Òrgan de contractació: Consell Executiu
g) Data d’aprovació: 2 de maig de 2017
3. CONDICIONS DE LES FEINES A DESENVOLUPAR
El treball a lliurar haurà de complir les següents condicions:
a) El contractista haurà de fer visites in-situ als 16 nodes que formen la xarxa WiMAx del
Consell Insular de Menorca.
b) El redactor i signant de la documentació haurà de ser un enginyer tècnic o superior en
telecomunicacions.
c) Els dubtes o consideracions que sorgeixin durant el desenvolupament del treball en
relació al present treball, seran tractats amb els tècnics del Consell Insular de Menorca.
3. TASQUES A DESENVOLUPAR EN EL SERVEI
La feina haurà d'incloure:
a) Realització d'una valoració econòmica, actual i ajustada a preus de mercat, de
l'equipament i infraestructura propietat del Consell Insular de Menorca en relació a la
xarxa WiMax.
b) Informe d'obsolescència de l'equipament de xarxa i deteriorament de l'infraestructura
propietat del Consell Insular de Menorca en relació a la xarxa WiMax.
c) Estudi econòmic i tècnic de la inversió necessària per a adequar la xarxa a la tecnologia
actual.
4. MODIFICACIONS O ESMENA DE DEFICIÈNCIES
La redacció de les modificacions o esmena de deficiències que es detectin al llarg de la revisió
de la documentació per part de les administracions competents es considera inclosa en l'oferta.
5. REUNIONS DE COORDINACIÓ
Es celebraran reunions de coordinació amb el Consell Insular, per tal de consensuar els
documents generats. El responsable i coordinar del contracte serà el tècnic de l'àrea
d'Innovació, Sr. J. Manel Juan Andreu.
6. VISITA ALS CENTRES QUE FORMEN LA XARXA
El contractista haurà de visitar «in-situ» els 16 nodes que formen la xarxa WiMax, i haurà de
documentar de forma fotogràfica i escrita els arguments per a dur a terme la valoració
econòmica.
7. CALENDARI D'EXECUCIÓ DEL SERVEI
El calendari màxim d'execució previst és de 8 setmanes comptades a partir de la signatura del
contracte.

8. PRESSUPOST
El pressupost del contracte menor de serveis tindrà un cost màxim de 9.000 euros (sense IVA).
En aquest cost es consideren incloses les despeses de transport i materials necessaris per a
l'execució del contracte.
9. PRESENTACIÓ D'OFERTES
9.1. TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES
Els interessats podran presentar la seva oferta fins el 21 de març de 2017, a les 12h.
9. 2. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB L'OFERTA
Els documents que hauran d'aportar-se amb la presentació d'ofertes seran els següents:
a) Proposta tècnica
Els interessats en presentar oferta hauran de presentar en la seva sol·licitud una proposta
tècnica que determini la metodologia a usar en l'execució del contracte. També podran
presentat, tot i no ser un requisit, un llistat d'eines i programari a fer servir per al correcte
desenvolupament de les feines.
b) Llistat de feines similar executades, incloses auditories, a les quals s'haurà d'ajuntar certificat
d'execució signat per l'organisme/empresa/persona per la qual es va executar, i amb una breu
explicació de les feines realitzades.
c) Oferta econòmica (sense IVA)
9.3. FORMAT DE PRESENTACIÓ D'OFERTES
S'haurà de presentar a la seu de Maó o Ciutadella del Consell Insular de Menorca i es registrarà
d'entrada al Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), adreçat al Sr. Manel Juan, tècnic de
telecomunicacions del CIMe. Altrament, es podrà presentar una còpia de l'oferta via correu
electrònic a l'adreça manel.juan@cime.es.
En cas què la documentació a adjuntar sigui de mida superior a la permesa pel correu
electrònic, s'emprarà l'aplicació We transfer o altres similars.
En el document que es registrarà com a proposta d'oferta s'indicarà com a assumpte: OFERTA
PER A L'ESTUDI TÈCNIC I ECONÒMIC DE LA XARXA WIMAX DEL CONSELL INSULAR DE
MENORCA.

10. PROCEDIMENT PER A L'ADJUDICACIÓ DE L'OFERTA DE SERVEIS
Una vegada lliurades les ofertes, el Consell Insular de Menorca les valorarà segons els següents
criteris:
CRITERI

PUNTUACIÓ

Qualitat de la proposta tècnica

Fins a 20 punts

Llistat de feines similars

Fins a 10 punts

Oferta més econòmica

Fins a 70 punts

Total punts

Fins a 100 punts

El càlcul de l'oferta més econòmica es realitzarà de manera que es donarà la màxima puntuació
(70 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, via correu
electrònic.
10. EXCLUSIÓ D'OFERTES
S'exclouran del procés de selecció aquelles ofertes que siguin presentades per persones i/o
empreses que tinguin vinculació amb l'actual adjudicatari de l'operació i el manteniment de la
xarxa WiMax del Consell Insular de Menorca.

Per a més informació sobre aquesta oferta dirigir-se al Consell Insular de Menorca,
Departament d'Ocupació, Projecció econòmica, Joventut i Esports , plaça Biosfera
número 5, Maó (Menorca), o mitjançant el telèfon 971.35.60.50. o l'adreça electrònica
manel.juan@cime.es.

Maó, 7 d'abril de 2017

