PETICIÓ D’OFERTA DE CONTRACTE MENOR PER A L’ESTUDI DE LA
VIABILITAT PER A COMPATIBILITZAR EL SERVEI DE BUS A MACARELLA AMB
EL TRÀNSIT RODAT DE VEHICLES PRIVATS
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte principal del servei és l’estudi de les possibles opcions i les seves
repercussions per a compatibilitzar el servei regular de transport en autobús a
Macarella amb el trànsit rodat de vehicles privats.
2. TASQUES A DESENVOLUPAR
a) Anàlisi dels instruments de planejament i ordenació territorial vigents en l’àmbit de
l’accés a Macarella.
b) Estudi del trànsit generat a l’accés a Macarella.
c) Proposta de possibles opcions i les seves repercussions per a compatibilitzar el
servei regular de transport en autobús a Macarella amb el trànsit rodat de vehicles
privats.
3. CALENDARI D’EXECUCIÓ DE L’ESTUDI
El servei s’iniciarà l’endemà de la signatura del contracte, i el termini màxim d’execució
serà de 6 mesos.
4. PRESSUPOST
El pressupost del contracte menor de serveis tindrà un cost màxim de:
•

6.000 euros ( IVA exclòs).

5.- REQUISITS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA
L’equip redactor de l’estudi haurà d’estar format per un mínim de:
•

Un Enginyer de Camins, Canals i Ports, Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, o
titulació acadèmica equivalent.

•

Un llicenciat o graduat universitari de la branca de les ciències ambientals.

•

Un llicenciat o graduat universitari de la branca de les ciències socials.

6. PRESENTACIÓ D’OFERTES
6.1. TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES
El interessats podran presentar la seva oferta fins el 7 de juny de 2019.
6.2. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB L’OFERTA
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Els documents que s’hauran d’aportar amb la presentació d’ofertes seran els següents:
a) Solvència tècnica: Currículums dels integrants de l’equip mínim on s’especifiqui de
forma clara la seva titulació.
b) Oferta econòmica.

6.3. FORMAT DE PRESENTACIÓ D’OFERTES
Les ofertes es presentaran preferentment per via telemàtica a la seu electrònica del
Consell Insular de Menorca mitjançant instància genèrica de registre d’entrada amb la
indicació «estudi de viabilitat per a compatibilitzar el servei de bus a Macarella amb el
trànsit rodat de vehicles privats».
7. PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
S’adjudicarà al preu més baix.
Una vegada valorades les ofertes i seleccionada l’oferta econòmicament més
avantatjosa, es procedirà a comunicar els resultats d’aquesta valoració a totes les
empreses presentades, via correu electrònic.
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